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z dnia 29.03.2022r. w sprawie:  sprzedaży
środka trwałego -samochodu osobowego

08łoszenie
o sprzedaży samochodu osobowego w formie ustnej licytacji publicznej

1.  Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego sprzedaż:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio  w Dębicy  (dalej  „DPS)  39-200 Dębica ul. 23
Sierpnia 3

2.  Miejsce licytacji publicznej :
Siedziba Di]S: e;lo-23 Sierpnia 3 w Dębicy w dniu  O8.04o2022 r. o godz.9°°

3.  Przedmiot ustnej licytacji publicznej:
-     samochód osobowy rńarki FORD, model  FT 100L  2,5 Diesel Kat® MR'95 2®9t
-    nrvIN -WFOLXXGGVLWU93553
-    m rejestracyjny TNE 7628,
-rokprodukcji:  1998
-data pierwszej rejestracji:  1998-10-05
-     data ważności badania technicznego: 2022-10-28
-     samochód posiada aktualne ubezpieczenie ważne do 291istopada 2022 ro
-     pojemność:   2496cm3
-moc:51kw(69KM)
-     ilość   miejsc:      przewóz   osób   9,   tym   zamiemie   trzy   miejsca   dla   osób   na   wózkach

inwalidzkich
-     stan licznika: 240140 km
-masawłasna: 1830kg
-    dopuszczalna masa całkowita: 2900 kg
-     ładowność: 950kg
-     skrzynia biegów: manualna 5-cio biegowa
-     1iczba cylindrów/układ cylindrów:  4/rzędowy
-jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
-    napędtylny4x2

rozstaw osi: 3570 mm
-     długośćpojazdu:  4616mm
-szerokóść pojazdu:  1974 mm
-     wysokość pojazdu: 2624 mm
-     kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru):  biały 1-warstwowy akrylowy
-    książka serwisowa

dwa komplety kluczyków

Wyposażenie standardowe:
-    ABS -system zapobiegający blokowaniu kół
-    drzwi boczne prawe przesuwne
-    drzwi tylne dwuskrzydłowe
-    Ilrządsiedzeń
-    IIl rządsiedzeń
-     Immobilizer
-    pQduszka powietrzna kierowcy
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-    wspomaganie układu kierowniczego

Wyposażenie dodatkowe:
-    klimatyzacja
-    odtwarzacz płyt cD
Samochód wyposażony jest w windę Linearlift:
-nośność:  350kg

Ogumienie: rok produkcji 2004,
Przednie lewe:       Dębica l85 R14102P   QUARTETFRIGO TL
Przednie prawe:    Dębica l85 R14102P   QUARTET FRIGO TL
Tylne lewe:            Dębica l85 R14102P   QUARTET FRIGO TL
Tylne prawe:         Dębica l85 R14102P   QUARTET FRIGO TL

4.  Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
Samochód   można.  oglądać   w   okresie `od   30.03.2022   do   08.04®2022   w   dni   robocze:   od
poniedziałku   do   piątku  w   godz.   8°°-14°°   w   siedzibie   DPS   po   uprzednim  telefonicznym
uzgodnieniu terminu oględzin. Upoważnionym do kontaktowania się w zakresie udostępnienia
przedmiotu  licytacji   oraz  udzielania  informacji  dotyczących  przedmiotu  licytacji  jest  Pan
Bogdan Smołucha -tel. 507 809 5271ub 14 -68 09 721.

5.  Zasady przygotowania i przeprowadzenia licytacji:

1)   Wysokość ceny wywoławczej:
Cena wywoławcza brutto: 3000,00 złotych (słownie: trzy-tysiące -złotych-00/100)

2)  Wadium:
Sprzedający   Żąda  wniesienia  wadium   w  wysokości   stanowiącej   wartość   10   %   ceny
wywoławczej tjo w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta-złotych-00/100)®
Wadium  należy  wpłacić  na  konto  sprzedającego  przelewem  na  konto  bankowe  DPS
w Dębicy nr:  821020 43910000 6502 0200 3804  z dopiskiem „licytacja pojazdu".
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu s kwietnia 2022 r o godz. 83° 9 co oznacza, że
w  tym  określonym  czasie  winno  ono  być  na  rachunku  bankowym  sprzedającego  pod
rygorem   uznania  przez   organizatora   licytacjio   Że   warunek   wniesienia  wadium   został
spełniony®
Wadium  wpłacone  przez  oferenta,  którego  oferta  została  przyjęta jako  najkorzystniejsza
(wygrywaj ącego licytację) zostanie zaliczona na poczet ceny zakupu®
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone bez
oprocentowania bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty w dniu zakończenia licytacji na
konta bankowe oferentów.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta jako
najkorzystniejsza,  o  najwyższej  cenie,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy  kupna-sprzedaży
w terminie 5 dni od dnia przeprowadzonej licytacjio
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

3)   Termin i miejsce i przeprowadzenia licytacji:
Termin: 8 kwietnia 2022 roku o godz. 9 °° ®
Miejsce: siedziba DPS w Dębicy: 39-200 Dębica ul. 23 Sierpnia 3® W budynku
Administracji , 11 piętro -Sala narad

4)   Zasady przeprowadzenia licytacji:
a)  Licytację przeprowadza i nadzoruje Komisja Przetargowa
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b) Przewodniczący komisji prowadzi licytację
c)  Przewodniczący   komisji   otwiera   licytację   poprzez   podanie   ceny   początkowej   -

wywoławczej
d) Licytacja sprzedaży pojazdu prowadzona będzie w formie ustnej  licytacji  odbywającej

się „w górę" poprzez postąpienie.
e)  Licytacja będzie ważna jeśli nastąpi min. jedno postąpienie.
f)  Postąpienie w licytacji wynosi 100.00 zł (słownie: sto-złotych-00/100).
g)  Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestniczących

o przedmiocie przetargu oraz jego ceny wywoławczej .
h) Zaoferowana cena przestaje  obowiązywać  oferenta,  gdy  inny  oferent podczas  licytacji

przed ustaniem pos\tąpień zaoferował cenę wyższą
i)  Po  ustaniu  postąpień  i  trzykrotnym  wywołaniu  osiągniętej  ceny,  przedmiot  licytacji

uważa się za sprzedany®
j)  Nabywcą pojazdu zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu

przedmiotu licytacji (tj ® zadeklarował najwyższą kwotę) ®
k) Przewodniczący  zamyka  l.icytację  i  ogłasza  imię  i  nazwisko  lub  nazwę  fimy,  która

wygrała licytację oraz zaoferowaną cenę.
1)  Organizatorowi licytacji przysługuje prąwo zamknięcia tego postępowania bez wybrania,

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn®

5)  Zawarcie umowy kupna-sprzedaży pojazdu
Nabywca pojazdu wyłoniony w licytacji zostanie zaproszony do podpisania umowy kupna-
sprzedaży pojazdu w siedzibie sprzedającego, w terminie określonym przez sprzedającego,
nie  dłuższego jak  5  dni  od  daty  przeprowadzenia  licytacjig jednocześnie  nie  później  niż
w dwa dni po zaksięgowaniu kwoty wartości zlicytowanego pojazdu na wskazanym koncie
bankowym sprzedaj ącego.
Nabywca  pojazdu  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  dokonania  zapłaty  za  przedmiot
licytacji na nr konta bankowego sprzedającego:

631020 43910000 6902 0200 5502
6) Wydanie przedmiotu aukcji

Wydanie przedmiotu licytacj i nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży
i protokołu przekazania poj azdu.
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