Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2020 Burmistrza Kobylina
z dnia 13 lutego 2020 roku

BURMISTRZ KOBYLINA
ogłasza
I przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki OPEL Vivaro, Nr rej. PKR HV96, rok
produkcji 2006
stanowiącego własność Gminy Kobylin
Opis przedmiotu sprzedaży:
Pojazd marki: Opel
Model pojazdu: Vivaro
Nr rejestracyjny: PKR HV96
Rok produkcji: 2006
Nr identyfikacyjny (VIN): W0LJ7BHA67V602351
Data pierwszej rejestracji: 19.01.2007 r.
Wskazanie drogomierza: 346055 km
Okres eksploatacji pojazdu(07/01/19-20/01/29): 156 mies.
Data ważności badania technicznego: 06.02.2021 r.
Ubezpieczenie OC ważne do: 31.12.2020 r.
Dop. masa całkowita/ Ładowność: 2900 kg/1148 kg
Rodzaj nadwozia: kombi(uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowego
Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2/przedni (4x2)/manualna
Rozstaw osi: 3098 mm
Jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność/Moc silnika: 1998 ccm/86W(117KM)
Liczba cylindrów/Układ cylindrów: 4/rzędowy
Norma spalin: E4
Długość/ Szerokość /Wysokość: 4782 m/2232 mm/1959mm
Wyposażenie:
ABS+system wspomagania nagłego hamowania
Drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni
Fotel pasażera podwójny
Lusterko wewnętrzne
Opony 215/65 R16
Siedzenie 3- osobowe w II rzędzie wyjmowane
Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie składane
Tarcze kół stalowe 16”
Wspomaganie układu kierowniczego
Wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym do ½ wys.
Poduszka Powietrzna kierowcy
Wyposażenie dodatkowe:
Antena CB
Klimatyzacja

Stan techniczny pojazdu:
Nadwozie- lakier srebrny
Błotnik tylny lewy zgięty
Zderzak tylny zgięty
Brak listwy drzwi przednich lewych
Błotnik przedni lewy otarty
Zderzak przedni porysowany
Fotel kierowcy – przetarta tapicerka siedzenia
Cena wywoławcza:
9.600,00 zł netto + obowiązująca stawka VAT 23%, tj. 2.208,00 zł, co daje cenę brutto
11.808,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Miejskiego
w Kobylinie, w pokoju nr 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej netto tj. 960,00zł najpóźniej do dnia 21 lutego 2020 r. Wadium powinno być
wpłacone na konto Gminy Kobylin Nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003 z adnotacją „Wadium
na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki OPEL Vivaro, Nr rej. PKR HV96”.
Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy
Kobylin.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego (pokój nr 8) Urzędu Miejskiego w
Kobylinie w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t.
marki OPEL Vivaro, Nr rej. PKR HV96”, najpóźniej w dniu 25 lutego 2020 r., do godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2. oferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa niż cena wywoławcza;
3. podpis oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 12:15.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7
dni od dnia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia i sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
bez podania przyczyn.
Pojazd można obejrzeć na terenie komunalnym przy ulicy Krobskiej 18 w Kobylinie
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 65 548 24 01.
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod w/w numerem telefonu lub bezpośrednio
w Urzędzie Miejskim, pokój nr 8 – p. Agnieszka Jańczak.

