
Gmina Pietfc-YJics WUiiKie 
Ul Szkolna 5 Pietrowice Wielkie, dnia 03.04.2012r. 

47-480 Pietrowice Wielkie 
NIP 639-10-06-339 
REGON ?76258«ł9? 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie 
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) 

na sprzedaż składnika majątku ruchomego 

1. Sprzedający: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie. 
2. Przedmiot sprzedaży: ciągnik rolniczy marki URSUS 1224 (dane techniczne: rok produkcji - 1988. 

pojemność silnika - 6842cm , moc silnika - 85kW, stan licznika - 894 mtg.) 
3. Cena wywoławcza brutto: 23 800 00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych). 
4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00 

w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8 Sala Narad). 
5. Warunek dopuszczenia do przetargu (licytacji): warunkiem jest terminowe wpłacenie 

wadium. Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić w kasie 
znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
18 kwietnia 2012 roku do godziny 09.00 z zaznaczeniem w tytule „wadium do przetargu na 
sprzedaż ciągnika rolniczego". Dopuszcza się wpłatę wadium przelewem na konto Gminy 
Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. Uczestnik ponosi ryzyko niewpłynięcia 
wadium w terminie. Jeżeli wadium nie wpłynie na konto do dnia 18 kwietnia 2012r. do godz. 
09.00 uczestnik nie zostanie dopuszczony do przetargu, bez względu na termin, w którym 
został wykonany przelew. 

6. W przypadku gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może osobiście brać 
udziału w przetargu dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba 
reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji przetargowej swój dowód osobisty, dowód 
wpłaty wadium (wadium musi być wniesione na nazwisko osoby, która w momencie wygrania 
przetargu zostanie nabywcą) oraz pisemne upoważnienie do występowania w przetargu w jego 
imieniu, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami 
dowodów osobistych 

7. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium wpłacone przez pozostałycn 
uczestników przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu. 

8. Wadium nie będzie podlegało zwrotowi. jeZeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg i został 
nabywcą uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wpłaci w wyznaczonym terminie ceny nabycia. 

9. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu przetargu (licytacji). 
Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
przeprowadzenia licytacji. Wydanie przedmiotu przetargu (licytacji) nabywcy nastąpi protokolarnie, 
niezwłocznie po wpłaceniu na konto Gminy ceny brutto nabycia pomniejszonej o wartość wadium. 

10. Warunki przetargu (licytacji): 
• w licytacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w odpowiedniej 

wysokości w określonym miejscu i w czasie podanym w ogłoszeniu. 
• osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego 

rejestru, w tym przypadku wadium należy wpłacić na firmę. 
• w przetargu (licytacji) brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, 
• do przetargu (licytacji) zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy okażą dowód tożsamości, oraz 

dowód wpłaty wadium, 
• o wysokości postąpienia będą decydować uczestnicy przetargu, z tym że jedno postąpienie 

nie będzie mogło wynosić mniej niż 240 zł fsłownie: dwieście czterdzieści złotych). 
• po ustaniu postąpień prowadzący przetarg (licytację), uprzedzając obecnych, po trzecim 

ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę, 
• w wyniku przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu (licytacji) 

pomiędzy Sprzedającym a nabywcą po zatwierdzeniu protokołu z postępowania. 
11. Informacje dodatkowe: 

• uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Dyrektor ZGK w Pietrowicach Wielkich Pan Jerzy 
Reichel, 

• przedmiot przetargu (licytacji) można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu, po 
uprzednim telefonicznym kontakcie pod nrtel. 0324198085. 

Wójt działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu przetargu (licytacji) oraz zastrzega sobie prawo 
odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna -
sprzedaży w razie stwierdzenia, że licytacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa. 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie 
(-) Andrzej Wawrzynek 


