
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 0050.1.2017 

Burmistrza Tłuszcza 

z dnia 2 stycznia 2017 r. 

 

BURMISTRZ TŁUSZCZA 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 

marki OPEL VIVARO 

 

Nazwa sprzedającego: 
 

Gmina Tłuszcz ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz 

 

Opis przedmiotu sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki OPEL VIVARO, o 

numerze rejestracyjnym WWL 6AY2. 

Cena wywoławcza samochodu wynosi 9.000,00 zł.(słownie zł: dziewięć tysięcy). 

 

Dane identyfikacyjne pojazdu: 

Marka: OPEL 

Model: VIVARO 1.9 DTI 

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy 

Nr rejestracyjny: WWL 6AY2 

Rok produkcji:2006 

Rodzaj nadwozia: VAN 4 drzwiowy 

Nr identyfikacyjny (VIN): WOLJ7BCB67V612697 

Kolor powłoki lakierniczej: czarny  

Pojemność skokowa /Moc silnika:1870 ccm/100 KM 

Rodzaj paliwa: olej napędowy 

Skrzynia biegów/liczba biegów: manualna/6 

Przebieg:379500 000 km (samochód w ciągłej eksploatacji) 
Data pierwszej rejestracji:2007-01-24 

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 10 stycznia 2017r. o godz. 12.15. 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

1. Złożenie oferty (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do dnia 

10 stycznia 2017r., do godz. 12.00, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 

w Tłuszczu. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 

adres Sprzedającego z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki 

OPEL VIVARO. Nie otwierać przed dniem 10 stycznia 2017r. godz. 12.15”. 



2. Wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł. 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 stycznia 2017 r., na rachunek bankowy 

Gminy Tłuszcz nr 98 1020 1026 0000 1402 0260 3421. Wadium wpłacone przez 

oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium 

nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 

uchyla się od zawarcia umowy. 

 

Pozostałe informacje: 

1. Samochód można oglądać w dniach od 02.01.2017 r. do 10.01.2017 r., w godzinach 

pracy Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, na parkingu Urzędu Miejskiego. 

2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia spośród 

biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej. 

3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 

lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty. 

5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, 

zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja. 

6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez prowadzącego przetarg. 

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy 

sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane 

w umowie konto. 

 

Osoba do kontaktów: 

Katarzyna Rostek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, tel. 29 777 52 90, 

email: ops_tluszcz@poczta.onet.pl 

 

 

 


