OGLOSZENIE 0 PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

USTNYM

GMINA

RYCHWAL w dniu 28.07.2011 r. oglasza przetarg nieograniczony ustny na:

Sprzedaz rzeczy ruchomych stanowi i cych wlasnosc Gminy Rychwal:

- autobusu Autosan H9 -20 numer rejestracyjny KMK 9915 - cena wywolawcza:
17 000,00 A,
- autobusu Jelcz L090M numer rejestracyjny PKN S200 - cena wywolawcza : 27 500,00 zl,
- autobus Autosan H9 -35 numer rejestracyjny KMK 7686 - cena wywolawcza 2 886,84 A,

Uprawnieni do kontaktow:
Michal Drewniacki, tel. 63 248 10 01 wew. 26
Miejsce, w ktorym mozna obejrzee sprzedawane mienie ruchome: Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale, ul. Grodziecka 7, 62-570 Rychwal ( Autosan H920, Jelcz L090M ) i Zaklad Naprawczy Piotr Matecki, Sikszyce 20, 62-574 Rychwal
(Autosan H9 -35), od poniedzialku do pi4tku w godz. 8.00 do 14.00 po wczesniejszym
uzgodnieniu telefonicznym z Panem Michalem Drewniackim 63 248 10 01 wew. 26

Miejsce przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego : siedziba Urzcdu Gminy i
Miasta w Rychwale, Plac Wolnosci 21, Sala narad.

Termin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego : 09.08.2011 godz. 10:00.
Wadium : w wysokosci 10% ceny wywolawczej sprzedawancj rzeczy, nalezy wplacic na
rachunek bankowy Urzcdu Gminy i Miasta w Rychwale nr 36 8530 0000 0800 0130 2000
0008 prowadzony przez BS Konin O/Rychwal na dzien przed otwarciem przetargu. Przed
otwarciem przetargu uczestnicy skladajq Przewodnicz4cemu komisji dowod wplaty wadium.

Specyfikacje sprzedawanych autobusow stanowi4 zal4cznik nr 1 do niniejszego ogloszenia.

Zasady przetargu:
1) przetarg rozpoczyna sic od wywolania ceny wywolawczej przedmiotu przetargu;
2) postgpienie nie mote wynosic mniej niz 100,00 zl. Zaoferowana cena przestaje wiz*
uczestnika przetargu, gdy finny uczestnik zaoferowal cent wyzsz4;
3) uczestnicy przetargu zglaszaj4 ustnie kolejne postapienia ceny, dopoki mimo
trzykrotnego wywolania nie ma dalszych post4pien;
4) po ustaniu postapien Przewodnicz4cy komisji, uprzedzaj4c obecnych , po trzecim
ogloszeniu zamyka przetarg i udziela przebicia uczestnikowi przetargu, ktory
zaoferowal najwyzszq cent;
5) przetarg jest wazny bez wzglcdu na liczbc uczestnikow przetargu , jezeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postgpienie powyzej ceny
wywolawczej;
6) wadium ulega przepadkowi w przypadku , gdy oferent odmowi podpisania umowy
sprzedazy.

FRZ
Gminy LJJ Rychwaf

Znr1
SPECYFIKACJA TFCHNIC7,NA 7.RYWANVCH P(1.AZI W
1. Antobn m*rki Antamsw N4-2O

Marks i typ:
Kraj producenta:

Autosan H9-20
Polska

Nr rejestr.

KMK9915
690281
1991
10.02.1991
wazne do:08.09.201 I
soko rczn m
6548 cm110 kW
42
8400 kg
12500 k
265.499 km

Numer nadwozia:
Rok budowy:
Pierwsza rejestracja
Badanie techniczne
Silnik z za onem:
Po'emnosc skokowa silnika:
Moc silnika:
Liczba miejsc:
Masa wlasna:
Masa calkowita:
Stan licznika:

Stan technicay pojazd.
Przedstawiony do oceny pojazd ma nastepuj4cy stan techniczny wplywajacy na w o
rynkowa pojazd jest w dobrym stanie techmcz ym , posiada zakonserwowane ogniska korozji
na nadkolach, blasze przedniej , pokrywie silnika oraz scianach bocznych_
Slady korozji wystcvuja rowniez w obrebie luku bagazowego , lampy lewej przedniei i dachu.
Foteie pokrowce w stanie dobrym . Opony w dobrym stanie. Do wymiany kwalifikuja sic
wylacznie gumy uszczelniajace szyberdach oraz przy drzwiach weisciowych do kierowcy.
Poiazd po gruntownej renowacji silnika oraz plyty podlogowej.
2. Autolwa msrki Jeirz I.A9AM
Marka i typ:

Jelcz L090M

Kra' producenta :
Nr rejestr.

Polska
PKN S200

Numer nadwozia:
Rok budowy:
Pierwsza rejestracja
Badanie techniczne
Silnik z za lonem :
Po"emnosc skokowa silnika :
Moc silnika:
Liczba mie'sc:
Masa wiasna:
Masa calkowita :
Stan licznika :

SUJ09010010000266
2001
19.09.2001
wazne do: 25.08.2011
wysoko rgzny
4580 cm3
114 kW
43
7800 kg
12000 kg
357.987 km

Stan tecb.iciay pajam.:

Przedstawiony do oceny pojazd ma nastepuiacy Stan techmczny wplywajacY na wartosc
rynkowa pojazd jest w staanie technicznym adekwatnym do przebiegu i rocznika.. Na karoserii
bardzo dune ogniska korozji, szczegc lnie na scianach bocznych prawej i lewej, dolnych
Gagmentach drzwi, siedzenia sa brudne i poplamione. Tylna klapa skorodowana odpada
lakier. Gumy uszczelniajace okna oraz drzwi zniszczone i takze musialyby zostac
w ymieniane. Zuzycie ogumi a wynosr 70% i kwalifikuje sic do wymiany. Pojazd ziozony
jest z silnika MANA, zawieszenia z poiazdu marki STAR i karoserii z pojazdu marki lelcz.
:3. Autahu marki Awtaaaw M- 35
Marka i typ:
Kraj producenta:
Nr rejestr.

Numer nadwozia:
Rok budo :
Pierwsza rejestracja
Liczba mie'sc:
Masa wiasna:
Masa calkowita:
Stan licznika:

Antosan H9-35
Polska
KMK 7686
530495
1985
31.12.1985
40
12500 kg
36,168 km

Stan technicay pojazd.:
Przedstawiony do oceny pojazd jest dose mocno wyeksploatowany i w stosimkowo zlym
stanie techniicznym . Szczegoinie silnie skorodowana jest karoseria , a na poszyciu
zewnetrznym wystepuja liczne dziury , ubytkii lakieru, zadrapania i otarcia . Rowniez wewnatrz
pojazd jest mocno zniszczony, a tapicerka siedLeri popk miona, zabrudzona i miejscami
porozrywana. Szczegoinie mocno zniszczona jest tapicerka drzwi, podloga i podsufitka.
Pojazd nie posiada silnika, ktary zostal wymontowany . Do wymiany (lub gruntownej
regeneracii) kwalifikuje sic kolumna kierownicy oraz zawieszenie trine.
W celu przywrocenia pojaidowi pelnej sprawnossci teclnriczmej , nalezy ponresc zrnacme
naklady finansowe i ze wzgledow ekonomicznych wydaje sic to nieoplacalne dia wlasciciela
nie posi^ego wiasnego warsztatu naprawczego.
Zuzycie opon gonad standardowe , przyjete do wartoici bazowej.
Ogolnie - stan techniczny pojazdu jest zly.

