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Lelów, dn. 28 luty 2018 r. 
 
 

WÓJT GMINY LELÓW 
 

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
W   DRODZE   PUBLICZNEJ   LICYTACJI 

NA  SPRZEDAŻ  SAMOCHODU OSOBOWEGO 
OPEL ASTRA G 

 

 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego:  

Gmina Lelów  

ul. Szczekocińska 18  

42-235 Lelów  

NIP 9492172992  

REGON 151398089  

 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:  

Przetarg odbędzie się w siedzibie sprzedającego w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów 

w dniu 15 marca 2018 r. o godz.10.00  

 

III.  Wadium: 

1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata w pieniądzu wadium w wysokości 10% 

ceny wywoławczej, tj. kwoty 400,00 zł do dn. 13 marca 2018 r. (włącznie, liczy się data  

uznania rachunku Gminy).  

Wadium należy  wpłacić na rachunek bankowy Gminy Lelów: 

Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy. 

2. Uczestnikowi przetargu oferującemu najwyższą cenę, któremu udzielono przybicia, wadium 

zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. 

3. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu 

przetargu. 

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca uchyli się od zapłaty ceny 

nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. 

5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie 

zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 

 

IV. Miejsce i termin, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:  

Samochód można oglądać w siedzibie sprzedającego w miejscowości Lelów przy  
ul. Szczekocińskiej 18 (przy budynku Urzędu Gminy). 

Sprzedający zorganizuje trzy terminy, w których możliwe będą oględziny samochodu, tj.: 

a) w dniu 8 marca 2018 r. w godz. od 900 do 1200, 

b) w dniu 13 marca 2018 r. w godz. od 900 do 1200, 

c) w dniu 15 marca 2018 r. od godz. 800. 

( wszelkie informacje w pok. Nr 66 w Urzędzie Gminy Lelów lub pod numerem telefonu 
/34/ 355-01 21 wew. 122). 

V. Opis przedmiotu sprzedaży: 

1. Przedmiot sprzedaży: samochód osobowy. 
2. Producent:  General Motors. 
3. Model:   Astra G. 
4. Nadwozie:   5-drzwiowy hatchback. 
5. Data produkcji:  01.09.2003 rok (model 2004) 
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6. Kolor zewn.:  Granat (Royal Blue). 
7. Silnik benzynowy:  1389 cm3 16V. 
8. Moc silnika:  66 kW. 
9. Skrzynia biegów:  ręczna 5-biegowa. 
10. Przebieg:  175.000 km. 
11. Kraj produkcji: Belgia 
12. Nr VIN:   W0L0TGF4845010038 

Wyposażenie: 
1. Wykończenie wnętrza, siedzeń, boczków drzwi: czarne 
2. Poduszka powietrzna kierowcy. 
3. Przednie fotele z regulacją oparcia. 
4. Zagłówki siedzeń przednich i tylnych pełne pokryte tkaniną. 
5. Klamki wewnętrzne chromowane. 
6. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia. 
7. Mocowanie felg na 4 śruby. 
8. Opony zimowe 175/70 R14. 
9. Wspomaganie układu kierowniczego. 
10. Regulacja kolumny kierownicy. 
11. Pełnowymiarowe koło zapasowe. 
12. Antena dachowa radiowa krótka. 
13. Głośniki 2 szt. w drzwiach. 
 

VI. Cena wywoławcza – 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące 00/100 zł) 

 

VII. Wymagania wobec oferentów:  

 

a) przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji 

przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero 

aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu), 

b) postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  

w górę do pełnych dziesiątek złotych). 

 

VIII. Dla ważności przetargu wystarczającym jest uczestnictwo co najmniej jednego licytanta. 

 

IX. Informacje dodatkowe:  
 

1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, pomniejszoną o wartość 

wniesionego wadium, na konto bankowe Gminy Lelów w terminie nie dłuższym niż  

7 dni od udzielenia mu przybicia i zamknięcia przetargu przez prowadzącego licytację. 

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty  

i odbiorze faktury od sprzedającego. 

3. Samochód nie posiada karty pojazdy. Nabywca otrzyma zaświadczenie o 

pochodzeniu karty pojazdu wydane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie 

 

 

 

         Wójt Gminy Lelów 

         Krzysztof Molenda 


