Serock, dnia 27.10.2015

OBWIESZCZENIE
Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, z siedzibą przy ul. Nasielskiej 21, 05-140
Serock, zwany dalej Sprzedającym, ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na
sprzedaż maszyn i urządzeń, których zestaw znajduje się w tabeli nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedającego w Sali
Konferencyjnej, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej wartości dla każdej maszyny i
urządzenia (tabela nr 1). Wadium w ustalonej wartości należy wpłacać do kasy w siedzibie
Sprzedającego najpóźniej przed rozpoczęciem przetargu, w godzinach od 08:00 do 14:00, przy czym
wpłata dokonana przelewem musi być w powyższym terminie zaksięgowana na rachunku bankowym
Sprzedającego.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom
zostanie niezwłocznie zwrócone.
Jeżeli uczestnik przetargu nie wniesie kwoty nabycia w terminie 3 dni od dnia przetargu, licząc ten
dzień jako pierwszy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Najniższa cena urządzeń i maszyn - cena wywoławcza plus jedno postąpienie.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Maszyny i urządzenia można oglądać na terenie siedziby Sprzedającego w godzinach od 07:00 do 15:00.
Szczegóły przetargu zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2015
Dyrektora MGZGK w Serocku, który został opublikowany na stronie www.bip.mgzgk.serock.pl.
Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Sprzedającego lub telefonicznie – 0-22
782 75 73.
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/-/mgr inż. Mirosław Smutkiewicz

TABELA NR 1

L.p.

Nazwa

Dane techniczne

1.

SAMOCHÓD
CIĘŻAROWY
ŚMIECIARKA

2.

Kompaktor
515k
Kosiarka
samobieżna z
koszem
Zamiatarka
Hako

Marka: STAR
Typ:M70
Rodzaj pojazdu:
samochód ciężarowy
śmieciarka
Rok produkcji:2001
Moc silnika w kW: 162,00
Pojemność
silnika:6871,00
Dopuszczalna masa
całkowita: 12000 kg
Dopuszczalna
ładowność:3800 kg
liczba osi:2
liczba miejsc:3
Przebieg pojazdu:314409
Pojemność bębna:10m³
Przegląd techniczny: brak
Rok produkcji:1997

3.

4.

Rally
Moc silnika 10HP
Rok produkcji:1994
Model: Jonas 1100
Rok produkcji:1995

Wartość
[zł]
brutto/
cena
wywoławc
za
10500,00

Wysokość
wadium
[zł]

Wysokość
postąpieni
a [zł]

1050,00

315,00

35800,00

3580,00

1074,00

336,00

33,60

10,00

1120,00

112,00

33,00

