ZARZĄDZENIE NR 372.2021
BURMISTRZA IŁOWEJ
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Iłowa oraz powołania komisji ds.
przeprowadzenia przetargu na jego sprzedaż
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży środek trwały będący własnością Gminy Iłowa - przyczepę
specjalną niskopodwoziową marki POM Śrem, model TO 35, nr rejestracyjny ZGR8594, nr podwozia
4003.
2. Sprzedaż zostanie dokonana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za cenę wywoławczą
podaną w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
3. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto podanej w ogłoszeniu stanowiącym
załącznik do zarządzenia.
§ 2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, o którym mowa w § 1 zostanie
przeprowadzony przez komisję przetargową w składzie:
1. Aldona Slipaczek-Jurek - Przewodnicząca Komisji,
2. Joanna Głód - Członek Komisji,
3. Janusz Kaniecki - Członek Komisji,
4. Daniel Sobków - Członek Komisji.
§ 3. Warunki przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego wymienionego w § 1 określa
„Ogłoszenie o przetargu na zbycie środka trwałego” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na okres 14 dni
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iłowa.

BURMISTRZ
Paweł Lichtański
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Załącznik do zarządzenia Nr 372.2021
Burmistrza Iłowej
z dnia 30 czerwca 2021 r.
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Burmistrz Iłowej ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego
1. Przedmiot przetargu:
- przyczepa specjalna niskopodwoziowa ,
- marka POM Śrem,
- model TO 35,
- nr rejestracyjny ZGR8594 (brak tablic rejestracyjnych),
- nr podwozia 4003.
2. cena wywoławcza netto: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych )
3. wysokość wadium: 250,00 zł(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku o godzinie 10 00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Iłowej, przy ul.Żeromskiego 27, pokój nr 8, I piętro.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w terminie do dnia 14 lipca
2021 roku na rachunek bankowy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Iłowej 29 9658
0006 0000 1443 2006 0003 BS Iłowa. W tytule wpłaty należy podać „wadium - przetarg przyczepa
niskopodwoziowa”.
7. Minimalne postąpienie wynosi 30,00 złotych.
8. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
(23%).
9. Wadium wpłacone przez wygrywającego licytację zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników licytacji zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od
daty jego zakończenia.
10. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem
telefonu 68-368-14-12.
11. Wpłacenie wadium i uczestnictwo w przetargu będzie traktowane jako zapoznanie się ze stanem
technicznym przedmiotu przetargu, braku jakichkolwiek zastrzeżeń do przedmiotu przetargu, a po
podpisaniu umowy kupna-sprzedaży braku jakichkolwiek roszczeń do przedmiotu przetargu.
12. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży przedmiotu
przetargu w terminie do 14 dni od dnia przetargu pod rygorem utraty wadium i prawa do wylicytowanego
pojazdu.
13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
14. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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