Starosta Nowodworski
Nowy Dwór Gdańsk 01.06.2016r.
ZIP.7135.2.2016.RG
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011r., w sprawie rozciągnięcia
stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2011r., Nr 46, poz. 237
z późn. zm.), Starosta Nowodworski ogłasza I licytację na sprzedaż pojazdu jednośladowego typu motorower, marki
Jawa Robby o nr rej. GTC92R7. Ostatni właściciel: Łukasz Dobkowski, ul. Konarzyńska 9, 83-430 Stara Kiszewa.
1. Parametry techniczne i opis przedmiotu licytacji:
1) Rok produkcji – 2009.
2) Pojemność – 49 ccm.
3) Moc silnika – 3 KM.
4) Wskazanie drogomierza – 5588 km.
5) Pojazd wykazujący ślady zużycia.
6) Brak kluczyków, ubezpieczenia i dowodu rejestracyjnego.
7) Akumulator rozładowany.
8) Stan techniczny nieznany.
9) Motorower można obejrzeć na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze
Gdańskim ul. Tczewska 2, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel. (55 247 36 68 wew.
150), osoba upoważniona Roman Gaza.
2. Zasady licytacji:
1) Licytacja odbędzie się w dniu 06.06.2016r., o godz. 12 00., w sali nr 9 (parter), Starostwo
Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen Władysława Sikorskiego 23.
2) Wartość szacunkowa pojazdu: 500,00 zł.
3) Cena wywołania wynosi ¾ wartości szacunkowej t.j. 375,00 zł.
4) Postąpienie nie może być niższe niż 10,00 zł.,
5) Wygrywa uczestnik z najwyższą wylicytowaną ceną (tzw. przybicie).
6) Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej ceny
wywołania, resztę kwoty wykonawca uiszcza najpóźniej do godz. 12 00, następnego dnia.
7) Niezwłocznie po wpłacie pełnej kwoty Sprzedający wystawi Kupującemu odpowiednią fakturę
VAT.
3. W licytacji nie mogą uczestniczyć:
1) Ostatni właściciel ruchomości.
2) Osoba prowadząca licytację, jego małżonek i dzieci.
3) Osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.
4) Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego, oraz małżonkowie i dzieci
wwym. pracowników.
5) Właściciel firmy „ROBMAR, oraz członkowie jego rodziny.
4. 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 licytacji
bez podania przyczyn.
5. Licytację uważa się za niedoszłą do skutku jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej 2 uczestników,
jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywoławczej.
6. Bliższe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i licytacji można uzyskać pod nr tel. (55 2473668
wew. 150), w godz. 800 – 1400., oraz adresem mailowym: przetargi@nowydworgdanski.pl.
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