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Lelów, dn. 27 marca 2018 r. 
 

WÓJT GMINY LELÓW 
 

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
W   FORMIE   PUBLICZNEJ   LICYTACJI 

NA  SPRZEDAŻ  NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU 
 

Nr 
poz. 

przet. 

Nazwa sprzętu 
(marka, typ) 

Ilość 
poz. 

przet. 

Nr 
fabryczny 

Rok 
prod. 

Opis poz. przet. 

Cena 
wywoławcza 

brutto  
(w zł. za poz. 

przet.) 

1 
Samochód 
osobowy 
OPEL  ASTRA 

1 
W0L0TGF4
845010038 

2003 

Model: Astra G; nadwozie: 
5-drzwiowy hatchback; kolor 
zewn.: Granat (Royal Blue); 
silnik benzynowy:1389 cm3 
16V o mocy 66 kW.; skrzynia 
biegów: ręczna 5-biegowa; 
przebieg: 175.000 km; 
poduszka pow. kierowcy; 
wspomaganie układu 
kierowniczego; regulacja 
kolumny kierownicy. 

3.000,00 

2 

Przyczepa 
ciężarowa  typu 
FURGON 
NIEWIADÓW 
 
Model: B1000 
Typ F1024.12H 

1 
SWNB1000
050002793 

2005 

Przeznaczenie: uniwersalny; 
nadwozie: furgon; maks. 
ładowność: 610 kg.;  
dop. masa całkow. 
przyczepy: 1000 kg.;  
kolor zewn.: biały; 1 osiowa; 
hamulec najazdowy;  
drzwi tylne dwuskrzydłowe i 
boczne zamykane na klucz; 
koło podporowe;  
podpory tylne; oświetlenie 
wewnętrzne; koło zapasowe; 
wymiary przestrzeni 
ładunkowej szer. 125 cm, 
wys. 150 cm, dł. 250 cm. 
(b. niskie zużycie) 

2.600,00 

3 
Kompresor  
3JW60 

1 bd bd 
Trzy tłokowy kompresor 
produkcji polskiej. 

500,00 

4 

Silnik 
elektryczny z 
jednostopniową 
pompą 
wirnikową 

1 160086 1983 

Producent: Celma Cieszyn 
Moc: 30 kW 
Obr/min: 2955 
Waga: 235 kg (bez pompy) 
Wirnikowa, jednostopniowa 
pompa odśrodkowa. 

1.300,00 

5 

Silnik 
elektryczny z 
jednostopniową 
pompą 
wirnikową 

1 160090 1983 

Producent: Celma Cieszyn 
Moc: 30 kW 
Obr/min: 2955 
Waga: 235 kg (bez pompy) 
Wirnikowa, jednostopniowa 
pompa odśrodkowa. 

1.300,00 

6 

Silnik 
elektryczny z 
jednostopniową 
pompą 
wirnikową 

1 81715628 bd. 

Producent: Grundfos 
Moc: 18,5 kW 
Obr/min: 2930  
Waga: 162 kg 
Wirnikowa, jednostopniowa 
pompa odśrodkowa. 

1.300,00 
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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 przy ul. Szczekocińskiej 18 w Lelowie w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz.10:00. 

 

III. Wadium: 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata w pieniądzu wadium w wysokości 10% 

ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. 

2. Wadium należy  wpłacić na rachunek bankowy Gminy Lelów: 

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

podając w tytule przelewu datę przetargu oraz nazwy i numery wybranych pozycji 

przetargowych. 

3. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod 

warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym Gminy Lelów najpóźniej 

w przeddzień terminu przetargu. 

4. Uczestnikowi przetargu oferującemu najwyższą cenę, któremu udzielono przybicia, 

wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. 

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

przetargu. 

6. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli: 

a) żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie 

wywoławczej, 

b) nabywca uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym 

ogłoszeniu. 

 

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

Mienie wystawione na sprzedaż można oglądać w siedzibie sprzedającego w miejscowości 
Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18. 

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

a) w dniu 5 kwietnia 2018 r. w godz. od 900 do 1200, 

b) w dniu 12 kwietnia 2018 r. w godz. od 900 do 1200, 

c) w dniu 16 kwietnia 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. 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) komisja przetargowa wyklucza oferenta z udziału w przetargu jeżeli nie przedłożył 

dowodu wpłaty wadium 

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

w górę do pełnych dziesiątek złotych). 
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VI. Każda z pozycji przetargowej będzie licytowana oddzielnie, wg kolejności takiej jak 

w niniejszym ogłoszeniu. 

 

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

 

VIII. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

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 odbiorze faktury 

i zaksięgowaniu na koncie sprzedającego dokonanej wpłaty. 

3. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) leży po stronie nabywcy oraz na jego 

koszt. 

4. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia, ukryte wady 

powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotów przetargu. 

 

 

 

 

         Wójt Gminy Lelów 

         Krzysztof Molenda 


