Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego MTZ 80 o numerze
rejestracyjnym NBR C 228 z ładowaczem TUR 5 stanowiącym własność Gminy Frombork.
Dane techniczne sprzedawanego ciągnika:
Ciągnik rolniczy MTZ 80 ( producent PRONAR) o numerze rejestracyjnym NBR C228, roku
produkcji 2002 i numerze fabrycznym 9615 P posiada silnik oznaczony symbolem D 243 oraz moc
60/81 kW/KM. Stan licznika wynosi mtg 4072,41. Ciągnik posiada na wyposażeniu ładowacz TUR
5 T -273/2 z widłami o numerze fabrycznym 624 o udźwigu 1500 kg. Ciągnik ten z kabiną oraz
napędem na tylny most wyposażony jest w silnik 4–suwowy z zapłonem samoczynnym
chłodzonym wodą o pojemności skokowej 4750 cm3 i mocy 57,4 kW (81 KM). Ciągnik
z ładowaczem TUR według opinii rzeczoznawcy jest sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu
po drogach publicznych. Stopień zużycia ciągnika oszacowano na 55%. Ciągnik jest zarejestrowany
na Urząd Miasta i Gminy we Fromborku z terminem ważności badania technicznego do dnia
24.02.2017 roku.
Cena wywoławcza sprzedaży ciągnika MTZ 80 wraz ładowaczem TUR wynosi 33.330,00 złotych
brutto.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wpłacenia wadium
w pieniądzach w wysokości 7.950,00 złotych, słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt
złotych, do dnia 17 czerwca 2016 roku do godziny 1300 do kasy Urzędu Miasta i Gminy Frombork
lub potwierdzonej w tym dniu wpłaty na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym
Filii we Fromborku nr 59 8313 0009 0060 0170 2000 0040.
Przetarg będzie prowadzony o postąpienie w kwocie 350,00 złotych.
Przetarg wygra ta osoba, która zaoferuje w przetargu najwyższą cenę nabycia ciągnika.
Cena nabycia ciągnika ustalona w przetargu stanowić będzie cenę nabycia brutto.
Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony stosowny protokół.
Umowa kupna - sprzedaży z osobą, która wygrywa przetarg zostanie zawarta w terminie do siedmiu
dni licząc od daty zakończenia przetargu.
Osoby wygrywające przetarg uiszczą najpóźniej w dniu przed podpisaniem przedmiotowej umowy
na rzecz Sprzedającego cenę sprzedaży osiągniętą w przetargu.
Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają przetarg zostaną zaliczone na poczet ceny nabycia
ciągnika, zaś dla pozostałych osób niezwłocznie zwrócone.
W przypadku uchylania się nabywcy, który wygra przetarg od zawarcia umowy kupna-sprzedaży
oraz zapłacenia ceny sprzedaży ciągnika w ustalonym terminie może spowodować odstąpienie
sprzedającego od zawarcia tej umowy, zaś wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
Wszelkie koszty związane z podatkiem oraz sprzedażą ciągnika ponosi nabywca.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady materiału i uszkodzone części ciągnika.

Przetarg odbędzie w dniu 22 czerwca 2016 roku o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Miasta
i Gminy Frombork przy ulicy Młynarskiej 5a.
Szczegółowych informacji na temat przetargu i możliwości oglądania ciągnika można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, w pokoju nr 11, telefon: (55) 244 06 71.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone również na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy we Fromborku www.frombork.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.frombork.samorzady.pl.
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