OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa i typ składnika

Rok
produkcji

Numer fabryczny /
identyfikacji

Pojemność / moc
silnika

Cena
wywoławcza
netto

Wadium

1

Ciągnik rolniczy URSUS
C360 3P

1985

547626

2502 cm³

13.000,00

1.300,00

2

Ciągnik rolniczy
ZETOR 7245

1990

47018

3595 cm³ /
40 kW

28.000,00

2.800,00

3

Ładowarka kołowa
ZEPPELIN SCHAEFF ZL 6

1986

2911

2417 cm³ /
50 kM

15.000,00

1.500,00

4

Pojazd specjalny (śmieciarka)
VOLVO FL 618 -

1995

YB1E5A2A6TB1
49414

5480 cm³ /
154 kW

10.000,00

1.000,00

5

FORD TRANSIT 120 2,5D
/samochód ciężarowy/

1997

WF0CXXGBVCVC64
095

2496 cm³ /
51 kW

4.000,00

400,00

Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin.
Składniki w/w majątku ruchomego objęte przetargiem są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Nabywca przejmuje ruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg wygrywa oferent, który w wyniku licytacji zaoferuje najwyższą cenę.
Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których będzie doliczony podatek VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości wskazanej
dla wybranej pozycji, w terminie by kwota wadium znalazła się na podanym koncie Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.: Bank Spółdzielczy w Ślesinie 93 8534 0006 0000
3289 2000 0010 z dopiskiem „Wadium – Przetarg na sprzedaż składników majątku
ruchomego poz. nr ….” do dnia 23.08.2017 r.
W przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy kupna-sprzedaży wpłacone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. Nie zawarcie skutecznej umowy kupna-sprzedaży
przez wybranego oferenta w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
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W dniu przetargu uczestnicy winni: posiadać dowód wniesienia wadium, legitymować się w
przypadku osoby fizycznej – dowodem osobistym, w przypadku osób prawnych – stosowne
pełnomocnictwa i aktualny wypis z właściwego rejestru. W przypadku kopii wypisu, kopia
winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w dniach: 21.08.2017 r. – 23.08.2017 r.
w godz. 8.00 – 14.00, w Lubomyślu – baza magazynowo-sprzętowa Zakładu (teren
oczyszczalni ścieków).
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty,
bez podania przyczyn tego unieważnienia.
Ogłoszenie i regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej pod adresem
www.zgk-slesin.com.pl lub w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin.
Osoba upoważniona do kontaktu – Prezes Zarządu – Krzysztof Kocaj.
Ślesin, dn. 09.08.2017 r.

……………………………..
/podpis Prezesa Zarządu/
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REGULAMIN
PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Przetarg organizowany jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz niniejszego
Regulaminu przetargu.

2.

Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin

3.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie
trzyosobowym, powołana zarządzeniem przez Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.

4.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niżej wymienionych składników majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa i typ składnika

Rok
produkcji

Numer fabryczny /
identyfikacji

Pojemność / moc
silnika

Cena
wywoławcza
netto

Wadium

1

Ciągnik rolniczy URSUS
C360 3P

1985

547626

2502 cm³

13.000,00

1.300,00

2

Ciągnik rolniczy
ZETOR 7245

1990

47018

3595 cm³ /
40 kW

28.000,00

2.800,00

3

Ładowarka kołowa
ZEPPELIN SCHAEFF ZL 6

1986

2911

2417 cm³ /
50 kM

15.000,00

1.500,00

4

Pojazd specjalny (śmieciarka)
VOLVO FL 618 -

1995

YB1E5A2A6TB1
49414

5480 cm³ /
154 kW

10.000,00

1.000,00

5

FORD TRANSIT 120 2,5D
/samochód ciężarowy/

1997

WF0CXXGBVCVC64
095

2496 cm³ /
51 kW

4.000,00

400,00

5.

Składniki majątku ruchomego stanowiące przedmiot przetargu, znajdują się na terenie
nieruchomości położonej w Lubomyślu - baza magazynowo-sprzętowa Zakładu.
Oględzin tych maszyn można dokonać w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

6.

Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej) oferującej najwyższą cenę za ruchomość
będącą przedmiotem przetargu, z którą to osobą zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży tejże
ruchomości.

7.

Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, Zakład nie ma obowiązku
przeprowadzać trzeciego przetargu. Składniki majątku ruchomego mogą zostać zbyte w drodze
bezprzetargowej lub organizować kolejne przetargi.

8.

Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy
organizowaniu drugiego przetargu.

9.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
10.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej oraz w
miejscach zwyczajowo przyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.

11.

Ogłoszenie o przetargu określa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

nazwę i siedzibę organizatora przetargu;
wykaz sprzedawanych ruchomości i ich cenę wywoławczą;
miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane ruchomości;
miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;
wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia;
termin zawarcia umów sprzedaży;
miejsce, w którym można zapoznać się z niniejszym Regulaminem przetargu;
zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia
oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

WADIUM
12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (na każdą ruchomość
oddzielnie) w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej ruchomości objętych ofertą,
zaokrąglonego w górę do pełnych złotych.

Lp.

Nazwa i typ składnika

Cena
wywoławcza
netto

Wadium

1

Ciągnik rolniczy URSUS C360 3P

13.000,00

1.300,00

2

Ciągnik rolniczy ZETOR 7245

28.000,00

2.800,00

3

Ładowarka kołowa ZEPPELIN SCHAEFF ZL 6

15.000,00

1.500,00

4

Pojazd specjalny (śmieciarka) VOLVO FL 618 -

10.000,00

1.000,00

5

FORD TRANSIT 120 2,5D /samochód ciężarowy/

4.000,00

400,00

13.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. : Bank Spółdzielczy w Ślesinie 93 8534 0006
0000 3289 2000 0010 z dopiskiem „Wadium – Przetarg na sprzedaż składników majątku
ruchomego poz. nr ….”, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

14.

Za termin wpływu wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zakładu.
Od wpłaconego wadium nie należą się odsetki.

15.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy posiadać w dniu przeprowadzenia przetargu.

16.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny
nabycia.

17.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana zostanie zwrócona po
zamknięciu przetargu.

18.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie
uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie wskazanym przez organizatora przetargu;

19.

Odwołanie, unieważnienie lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert albo
odrzucenie oferty, nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
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ZASADY UCZESTNICTWA W PRZETARGU
20.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego
przyznają zdolność prawną – osobiście lub poprzez pełnomocnika, jeżeli spełniają wszystkie
warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

21.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej lub osoby
bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji przetargowej w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności Komisji. Wzór oświadczenia członka Komisji przetargowej stanowi załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu.

22.

W sytuacji określonej w ust. 22, członek Komisji przetargowej zobowiązany jest niezwłocznie
do złożenia rezygnacji.

23.

W przetargu mogą brać udział osoby opisane w ustępach poprzedzających, które:
a) wniosą wadium w wysokości, terminie i formie określonych w ogłoszeniu o przetargu,
b) złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z załącznikami w terminie i miejscu podanym w
ogłoszeniu o przetargu. Wzór zgłoszenia do udziału w przetargu stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.

PRZEBIEG PRZETARGU
24.

Aukcję prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo osoba przez niego wyznaczona.

25.

Komisja przetargowa przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza do udziału w
przetargu.

26.

Komisja nie dopuści do wzięcia udziału w licytacji osoby, która:
a) nie wpłaciła w wyznaczonym terminie wadium,
b) nie złożyła zgłoszenia do udziału w przetargu w sposób wskazany w ogłoszeniu,
c) nie przybyła na miejsce przetargu do momentu jego otwarcia,
d) nie okazała któregokolwiek z następujących dokumentów:
- dowodu osobistego lub paszportu,
- dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium,
- stosownego pełnomocnictwa - w przypadku udziału w postępowaniu przetargowym przez
pełnomocnika.

27.

Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje licytantom (oferentom) do wiadomości:
1) przedmiot aukcji;
2) cenę wywoławczą;
3) warunki dotyczące wysokości postąpienia, o których mowa w pkt. 30 niniejszego
Regulaminu;
4) termin uiszczenia ceny nabycia;
5) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu o
aukcji;
6) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali
dopuszczeni do aukcji, zgodnie ze sporządzona listą uczestników przetargu, stanowiącą
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

28.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

29.

Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej przeznaczonej do sprzedaży ruchomości.

30.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość
wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę
wyższą.

31.

Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu
zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
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32.

Z chwilą udzielenia przybicia powstaje pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z
o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu a nabywcą przedmiotu przetargu zobowiązanie
do zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

33.

Przetarg uważa się za zakończony z wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu
nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą oraz w sytuacji kiedy przetarg został
prawidłowo ogłoszony i nikt do niego nie przystąpił lub nikt nie został dopuszczony.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
34.

Osoby wybrane jako nabywcy ruchomości zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu

35.

Osoba wybrana jako nabywca ruchomości jest zobowiązana zapłacić pozostałą część ceny
nabycia przelewem, przed zawarciem umowy sprzedaży, na rachunek bankowy i w terminie
wskazanych przez organizatora przetargu (liczy się dzień uznania kwotą ceny sprzedaży
rachunku bankowego organizatora przetargu).

36.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.

37.

Wydanie nabytych ruchomości nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy organizatorem
przetargu a nabywcą, po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia (liczy się
dzień uznania rachunku bankowego organizatora przetargu kwotą ceny nabycia).

OPŁATY I KOSZTY
38.

Wszystkie opłaty i podatki związane z zawarciem umów sprzedaży ruchomości ponosi w
całości nabywca.

39.

Wszystkie koszty dotyczące nabytych ruchomości, w szczególności ich demontażu, załadunku
i transportu, obciążają w całości nabywcę.

ZAKOŃCZENIE CZYNNOŚCI PRZETARGOWYCH
40.

Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać w
szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

określenie miejsca i czasu przetargu;
imiona i nazwiska, podpisy członków komisji przetargowej oraz datę sporządzenia
protokołu;
wykaz sprzedawanych ruchomości i ich cenę wywoławczą;
informacje na temat ewentualnej aukcji;
najwyższą cenę zaoferowaną za poszczególne ruchomości;
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywcy;
wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej;
dacie sporządzenia protokołu.

41.

W protokole czyni się także wzmiankę o wpłaceniu lub nieuiszczeniu przez nabywcę ceny
nabycia w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

42.

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje Komisja przetargowa.

43.

Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

44.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez organizatora przetargu.
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SKARGA NA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM PRZETARGU
45.

Uczestnik przetargu może złożyć bezpośrednio do organizatora przetargu skargę na czynności
związane z przeprowadzonym przetargiem, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku
przetargu.

46.

Wniesienie skargi wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą ruchomości.

47.

Organizator przetargu rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

48.

Organizator przetargu może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności
przetargowych lub przetarg unieważnić albo uznać skargę za niezasadną.

49.

O sposobie rozstrzygnięcia skargi organizator przetargu zawiadamia skarżącego oraz zamieszcza
niezwłocznie informacje na stronie internetowej. Informacja o sposobie rozpatrzenia skargi
publikowana jest na stronie internetowej przez 7 dni.

50. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem
przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, organizator przetargu podaje do publicznej
wiadomości, wywieszając w siedzibie organizatora przetargu oraz zamieszczając na stronie
internetowej na okres 7 dni informację o rozstrzygnięciu przetargu, która zawiera:
a) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu,
b) oznaczenie ruchomości będącej przedmiotem przetargu
c) liczbę podmiotów dopuszczonych oraz podmiotów niedopuszczonych do uczestniczenia
w przetargu,
d) cenę wywoławczą ruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,
e) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca ruchomości.

7

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE
Przewodniczącego
przetargu

/

ustnego

członka*

Komisji

nieograniczonego

Przetargowej
na

sprzedaż

powołanej
składników

do

przeprowadzenia

majątku

ruchomego

należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Ślesinie

Ja .............................. ............................................................................................. (imię i nazwisko)
................................................................................................................................................. (adres),
legitymujący/-a się dowodem osobistym..............................................................................................
oświadczam, że:
- nie biorę udziału w przetargu,
- w przetargu nie biorą udziału osoby mi bliskie,
- przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania nie pozostawałem w stosunku pracy
lub zlecenia z oferentem ani nie byłem członkiem władz osób prawnych ubiegających się o
udzielenie zamówienia
- nie pozostaję z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
budzić to uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Ślesin, dnia ..................................... r.

............................................
(podpis)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU
Ja
...................................................................................................................., zamieszkały (-ła)/z
siedzibą*
(imię, nazwisko/firma)

w ......................................................................................................... legitymujący się dowodem
osobistym

seria i nr ……………….………………………………………...………………………..,

nr PESEL / NIP …….……………………………………………………………..
nr KRS lub innego właściwego rejestru ………………………………………………………………….
zgłaszam swój udział w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż składników majątku
ruchomego należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Ślesinie
Adres do korespondencji: ...................................................................
...................................................................
....................................................................
tel.: ..................….......................................
e-mail: ........................................................

Jednocześnie oświadczam, iż*:
1) pozostaję / nie pozostaję* w związku małżeńskim,
2) dane zawarte we wskazanym wyżej rejestrze są aktualne*,
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb
przeprowadzenia przetargu**.
Ślesin, dn. ..............................

.............................................................
podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osób uprawnionych do reprezentacji

Ponadto oświadczam, że:
1) zapoznałem/-łam się z Regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
składników majątku ruchomego należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z
o.o. w Ślesinie i warunkami udziału w przetargu;
2) zapoznałem/-łam się z informacjami o ww. ruchomościach podanymi na stronie internetowej
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. i akceptuję je bez zastrzeżeń;
3) akceptuję wzór umowy kupna-sprzedaży;
4) akceptuję stan techniczny i prawny ruchomości.
Ślesin, dn. ..............................

.............................................................
podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
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Poniższy numer rachunku bankowego wskazuję jako właściwy do zwrotu wadium w przypadku
gdy zaistnieją podstawy do jego zwrotu w myśl postanowień Regulaminu przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego należącego do Zakładu Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Ślesinie *
.......................................................................................................................
lub:
Jestem świadomy, że w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wpłacone przeze mnie wadium
w wysokości ustalonej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż składników majątku
ruchomego należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Ślesinie *ulega
przepadkowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Ślesin, dn. ..............................

.............................................................
podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osób uprawnionych do reprezentacji

W załączeniu*:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru,
2 pisemne pełnomocnictwo do udziału w przetargu;

* niepotrzebne skreślić
** podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania albo żądania ich usunięcia.
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Załącznik nr 3
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników
majątku ruchomego: ……………………………………………..
/nazwa ruchomości/

należącego do
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Ślesinie
przeprowadzony w dniu …………………….
LISTA UCZESTNIKÓW PRZETARGU, KTÓRZY WPŁACILI WADIUM

Lp.

Nr dowodu
tożsamości

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

………………………………………..
/podpis członka Komisji przetargowej/
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Kwota
wadium

Uwagi

Załącznik nr 4
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY /wzór/

Zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:
SPRZEDAJĄCY:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.
NIP 6652988472
REGON 302019365

Adres:

ul. Spokojna 10, 62-561 ŚLESIN reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu – Krzysztof Kocaj

KUPUJĄCY:

……………………………………………………….
/imię i nazwisko lub nazwa firmy/

legitymujący się dowodem osobistym seria i nr ……………………….………………………..
nr PESEL / NIP …………………………….. REGON ……………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………….
o następującej treści.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego w dniu ………………… przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej opisanego składnika majątku ruchomego należącego do
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Ślesinie.
§ 1.
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem składnika majątku ruchomego, stanowiący przedmiot
umowy:
1.
nazwa i typ składnika - ………………………………………………………..…….
2.
rok produkcji
- ……………………………………………………………..
3.
nr fabryczny/identyfikacji - …………………….…………………………………..
4.
pojemność silnika/moc silnika - ……………………………………………………
5.
nr rejestracyjny
- ……………………………………………………………..
§ 2.
Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy o którym mowa w § 1 nie jest obciążony prawami osób
trzecich, i że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten przedmiot umowy ani, że
nie stanowi od przedmiotu zabezpieczenia..
§ 3.
1. Sprzedający oświadcza, że sprzedaje Kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w § 1,
a Kupujący oświadcza, iż nabywa wskazany przedmiot umowy na warunkach określonych umową
i wymogami przetargu.
2. Wartość przedmiotu umowy wynosi ……………………………… zł. (słownie: ………………….)
i stanowi kwotę wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu ustnego z dnia ……………………………
3. Kwota o której mowa w § 3 ust. 2 zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie do dnia
………….
4. Do momentu uiszczenia zapłaty przedmiot umowy pozostaje w dyspozycji Sprzedającego.
§ 4.
1.

Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny przedmiotu umowy i w pełni go akceptuje.
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2.

Przedmiot umowy zostanie wydany po dokonaniu płatności przez Kupującego przelewem na
rachunek bankowy Sprzedającego.
§ 5.

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§ 6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają farmy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:
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