
Zarząd Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim 

  Nowy Dwór Gdański, dnia 29.11.2021 r. 
INF.7135.1.2021.JO

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

      Zgodnie  z  art.  32  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym
(Dz.  U.  z 2020, poz.  920 ze zm.)  Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza przetarg na sprzedaż
samochodu ciężarowego Gazela 3302 MR’03 E3 3,5t VIN: X9633023072220656 o numerze rejestracyjnym GND
W080.

1.   Parametry techniczne i opis przedmiotu:

• Rok produkcji: 2007.

• Pojemność: 2134 ccm.

• Moc silnika: 81kW (110KM).

• Wskazanie drogomierza: 117 213 km.

• Ubezpieczenie OC ważne do dnia 23.10.2022 r.

• Silnik – ślady wycieku oleju przez uszczelnienia pokryw.

• Pojazd ze śladami intensywnej eksploatacji. Wymagający napraw w zakresie poszerzonym.

• Samochód można obejrzeć na terenie bazy Wydziału Infrastruktury w Nowym Dworze Gdańskim przy
ul.  Tczewskiej  4,  po  wcześniejszym  ustaleniu  terminu  pod  numerem  telefonu  696-759-267,  osobą
upoważnioną jest Paulina Ciszek -  Kierownik Wydziału Infrastruktury.

2. Zasady:

• Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym, ul. gen. Władysława Sikorskiego
23, 82-100 Nowy Dwór Gdański pt. "Oferta na zakup pojazdu Gazela".

• Cena wywoławcza: 850,00 zł brutto.

• Komisja postępowania wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem
sprzedaży.

• Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

• W przypadku  nie  wpłacenia  oferowanej  kwoty  w terminie,  Sprzedający  zastrzega  możliwość  wyboru
kolejnej oferty z najwyższą ceną.

• Po  wpłacie  pełnej  kwoty  przedmiot  sprzedaży  zostanie  wydany  Kupującemu  na  podstawie  protokołu
zdawczo-odbiorczego w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

• Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego oraz ich małżonkowie oraz dzieci nie
mogą uczestniczyć w przetargu.

3. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi za
wady fizyczne i prawne sprzedawanego pojazdu oraz zastrzega sobie prawo odwołania bez podania przyczyny.

4.  Bliższe  informacje  dotyczące  przedmiotu  sprzedaży  można  uzyskać  pod  nr  tel.  784-933-175.
Ostateczny termin składania (wpływu) ofert ustala się na dzień 08.12.2021 r. do godziny 16:30.

                                                                                                           

       Z up. Zarządu Powiatu

        (-)

Paulina Ciszek

              Kierownik Wydziału Infrastruktury

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl
tel.: +48 55 2473668, fax: +48 55 2473670 www.nowydworgdanski.pl


