
  Stoczek Łukowski, 26 stycznia 2017 r. 

WI. 271.2017.C                                                             

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU PUBLICZNYM 

na sprzedaż pojazdu samochodowego  

 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gmina Stoczek Łukowski, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski,  

tel/fax. 25 797 00 47.  

 

II. Tryb przeprowadzenia postępowania przetargowego: 

 

Przetarg odbędzie się  w trybie aukcji 

 

III. Rodzaj, typ, pojazdu objętego aukcją oraz jego cena wywoławcza: 

 

1. POJAZD Z ZABUDOWĄ Autobusu MARKI Volkswagen Crafter 3,5 t 

Marka:     Volkswagen 

Typ/model:    Crafter 3,5 t 2,5 TDi-CR 

Nr rejestracyjny:    LLU 77WX 

Nr identyfikacyjny VIN:   WV1ZZZ2EZ76023583 

Rok produkcji:    2006 

Data pierwszej rejestracji:   24.07. 2007 r. 

Rodzaj pojazdu:    Autobus 17 osobowy 

Rodzaj nadwozia:    4 drzwiowy Autobus 

Kolor:      biały 

Rodzaj silnika:    z zapłonem samoczynnym 

Układ/ilość cylindrów:   5/rzędowy 

Pojemność skokowa/Moc silnika: 2498 cm3/100 kW/136 KM 

DMC:      4600 kg 

Skrzynia biegów:   MANUALNA 

Rodzaj napędu:   4x2 

Przebieg:     202302 km 

 

Cena wywoławcza: 50 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych netto) 

zwolnione z podatku VAT.  

IV. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: 

 

Aukcja na sprzedaż pojazdu z zabudową autobusu zostanie przeprowadzona w dniu 16 

lutego 2017 r. o godz. 11:15 (czwartek), w siedzibie sprzedającego, Pl. T. Kościuszki 1,  

21-450 Stoczek Łukowski, parter, pok. Nr 7. 

 

 

 



 

V. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego: 

 

Pojazd można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach  

8:00 – 15:00, w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia aukcji,  

w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim ul. 1-go maja 12,   

21-450 Stoczek Łukowski. 

Z uwagi na to, że pojazd jest użytkowany,  wskazane jest telefoniczne uzgodnienie 

terminu oględzin. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu    

25 797 01 82 wew. 32 lub 607 99 11 82. Osoba do kontaktu - Zbigniew Bogusz.  

 

VI. Wysokość wadium oraz miejsce jego wniesienia: 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny 

wywoławczej, tj. 2500,00 zł, które należy wpłacić w terminie do dnia 16.02.2017 r. do 

godz. 11:00 w kasie Urzędu Gminy Stoczek Łukowski, pl. T. Kościuszki 1, 21-450 

Stoczek Łukowski, I piętro, pok. 107. Wadium można również wpłacić na konto Gminy 

Stoczek Łukowski – BS Trzebieszów Nr 13 9206 1022 0000 0866 2001 0005.  Dla 

ważności wpłaty, wadium ma być uznane na koncie gminy najpóźniej w dniu licytacji o 

godz. 11.00.  

 

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 

 

Wadium złożone przez oferenta, który wygrał licytację, zostanie zaliczone na poczet ceny 

nabycia pojazdu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po 

zamknięciu przetargu jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia 

aukcji. 

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy licytant, który wygrał przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy sprzedaży. 

 

 

VII. Informacje dotyczące aukcji : 

  

1. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej dla pojazdu z zabudową autobusu będącego 

przedmiotem aukcji wynosi 1% tj. 500 zł (słownie : pięćset zł 0/100). 

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 

zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

3. Nabywca wyłoniony w wyniku przeprowadzenia licytacji jest zobowiązany zapłacić cenę 

nabycia w terminie do 7 dni od dnia zakończenia licytacji. 

4. Wydanie przedmiotu licytacji nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

 



 

 

 

VIII. Inne informacje: 

 

1. Komisja przetargowa udzieli przybicia licytantowi, który zaoferuje najwyższą cenę za 

przedmiot aukcji. 

2. Sprzedaż wymienionego pojazdu z zabudową autobusu podlega zwolnieniu od podatku 

VAT. Pojazd zostanie sprzedany na podstawie  faktury.  

3. Osobą do kontaktu w sprawie przetargu jest Zbigniew Bogusz, Urząd Gminy Stoczek 

Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, pok. 109,  

tel. 25 797 01 82 wew. 32, 607 99 11 82 e-mail: zbyszek@stoczeklukowski.pl  
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