
Zarządzenie Nr 8/2011
Wójta Gminy Zębowice
z dnia 2 lutego 2011 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży środków trwałych, będących własnością Gminy Zębowice 
i ogłoszenia publicznego ustnego przetargu. 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Zębowice, zarządza, co następuje:

                                                                  § 1
1. Przeznacza się do sprzedaży  - kosę spalinową Husgvarna 232R,  ujętą w ewidencji środków 
trwałych prowadzonej przez Urząd Gminy Zębowice.

2. Przeznacza się do sprzedaży ładowacz   zawieszany chwytakowy TROL T-274,  
ujęty w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Gminy Zębowice. 

                                                                 § 2
Ogłasza się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych, szczegółowo wymienionych 
w § 1 i opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

                                                                 § 3
Przetarg   na    sprzedaż   środków   trwałych,  zostanie  przeprowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem 
Nr 5/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad zbywania 
ruchomości  stanowiących własność gminy Zębowice przez komisję przetargową powołaną spośród 
pracowników Urzędu Gminy Zębowice,  w następującym składzie osobowym:  

1/ Maria  Batkowska            – przewodnicząca,
2/ Zofia Pułanecka                – członek,
3/ Dominika Urbanek           – członek,
4/ Hubert Buczek                  - członek

                                                                § 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zębowice, 
i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zębowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                            
                                                                                                                        

   



  
Załącznik do zarządzenia Nr 8/2011
Wójta Gminy Zębowice
z dnia 2 lutego 2011 roku

       
Wójt Gminy Zębowic  ogłasza    przetarg publiczny ustny na sprzedaż 
następujących środków trwałych:

I. Nazwa środka trwałego : kosa spalinowa, 
Marka:  Husgvarna,
Model:  232R,
Rok produkcji: NN,
Cena wywoławcza ustalona przez rzeczoznawcę: 167,00 zł. - brutto
Wadium:  17,00 zł. 

                                                                                                  
II.           Nazwa środka trwałego : ładowacz  zawieszany chwytakowy, 

Marka:  Pol—Mot Warfama S.A,
Model: TROL 350 T- 274
Rok produkcji: 1999,
Cena wywoławcza ustalona przez rzeczoznawcę: 5 930,00 zł.- brutto 

               Wadium:  593,00 zł.

 Przetarg  odbędzie się w dniu 3 marca 2011 roku o godz. 10°°, według wyżej 
podanej kolejności    w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Zębowice.   

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą zapoznać się 
przedmiotem przetargu   po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
077/4216076 w. 33   w godzinach  8°° - 14°°.

WARUNKIEM wzięcia udziału w każdym z przetargów jest wpłacenie 
wadium w odpowiedniej wysokości, w  gotówce, ze wskazaniem :
„ przetarg ustny na sprzedaż kosy spalinowej”
lub
„ przetarg ustny na sprzedaż ładowacza”

-na  konto  Urzędu  Gminy  Zębowice  :  Bank  Spółdzielczy  w  Zawadzkiem 
Oddział Zębowice numer: 39 89091029 2002 0000  2437 0001 w terminie 
do  dnia  28  lutego  2011  roku.  Wadium winno  być  wpłacone  odpowiednio 
wcześniej, tak aby    w dniu 28 lutego 2011 roku środki pieniężne znajdowały 
się  na  rachunku  organizatora  przetargu.  Osoby,  których  wadium   wpłynie 
na konto  po dniu 28 lutym 2011 roku nie  zostaną  dopuszczone do udziału 
w przetargu.



Osobie lub firmie, która wygra przetarg – wadium będzie zaliczone na poczet 
wylicytowanej  ceny przedmiotu przetargu, natomiast  pozostałym uczestnikom 
wadium  zostanie  niezwłocznie  zwrócone  po  zamknięciu  przetargu,  jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 Przed  przystąpieniem  do  przetargu,  każdy  oferent  jest  zobowiązany 
do okazania:
  - dowodu wpłaty wadium,
  - osoby fizyczne – dowodu osobistego lub  paszportu,
  -osoby  prawne-  aktualnych  dokumentów  potwierdzających  status 
organizacyjno-prawny i  umocowanie osoby upoważnionej  do wzięcia udziału 
w przetargu( wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego).

Sprzedaż: kosy i  ładowacza
nastąpi  na rzecz osoby lub firmy, która wylicytowała najwyższą cenę i wygrała 
przetarg.

Organizator  przetargu,  najpóźniej  w ciągu  7  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku 
rozstrzygniętego przetargu, powiadomi:
-  osobę  lub  firmę  ustaloną  jako  nabywca  przedmiotu  przetargu 
o nieprzekraczalnym terminie dokonania odbioru zakupionej rzeczy, 
-o terminie zapłaty pozostałej kwoty do wysokości 100% wylicytowanej ceny 
na podstawie  wystawionej  faktury,  płatnej  przez nabywcę przedmiotu przed 
odbiorem zakupionej rzeczy.
Niedotrzymanie przyjętych terminów spowoduje przepadek wadium, a  przetarg 
pozostanie  bez rozstrzygnięcia. 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargów  bez podania 
przyczyny.
Wszelkie informacje są dostępne w Referacie Rozwoju Gospodarczego  Urzędu 
Gminy Zębowice pokój nr  12,  tel.077/4216076 w. 32 lub 33 oraz na stronie 
internetowej UG Zębowice. www.zebowice.pl.


