Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.81.2014
Burmistrza Kożuchowa z dnia 07 maja.2014r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionej ruchomości
L.p

Opis
ruchomości

Cena
wywoławcza
brutto

Wadium

Godzina przetargu

1.

Prasa do zgniatania i paczkowania typ PR8M
nr fabryczny 637

8.000,00 zł

1.000,00 zł

800

Określenie przetargu:
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na w/w ruchomość odbędzie się 22 maja 2014 r. o godz. 800 w Sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
2. Minimalne postąpienie w wysokości 1 % ceny wywoławczej.
3. Wadium w określonej wysokości, z zaznaczeniem na jaki cel należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Kożuchowie Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Nr 49 9673 0007 0000 0000 1007 0006 w terminie do dnia 21 maja 2014 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu
Miejskiego w Kożuchowie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.
5. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
6. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia za ruchomość – pomniejszoną o wpłaconą kwotę wadium w terminie 3 dni po podpisaniu umowy sprzedaży.
8. Sprzedawca zastrzega sobie własność ruchomości do chwili uiszczenia przez Nabywcę całkowitej ceny nabycia.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
10. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą wadium w formie, terminie oraz sposobie określonym w ogłoszeniu o przetargu;
2) złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie najpóźniej w dniu i godzinie otwarcia przetargu.
11. Wszelkich informacji o ruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym pokój nr 5, tel. 68 355 59 45.

Ruchomość będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie nieczynnego wysypiska śmieci w dniu 19 maja 2014r. po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu nr tel. 509 047 310.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników,
jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Kożuchów, dn. 07.05.2014r.

