Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 333/2021
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 29 września 2021 r.
Burmistrz Miasta Jarosławia

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu

15 października 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczny, nieograniczony przetarg ustny
(licytacja) na sprzedaż samochodu służbowego.
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500
Jarosław
2. Przedmiot przetargu: Samochód osobowy marki Skoda Octavia.

Opis przedmiotu sprzedaży:
a) rok produkcji - 2005

b) nr identyfikacyjny (VIN) - TMBDP41U268853788
c) data pierwszejrejestracji - 29.12.2005
d) data ważności badania technicznego — 02.02.2022
e) wskazanie drogomierza — 315328 km
f) kolor powłoki lakieru/rodzaj — srebrny 2 warstwowy z efektem metalicznym
g) rodzaj nadwozia liftback 5 drzwiowy
h) pojemność/ moc silnika — 1896 ccm / 81 kW (110KM)
i) rodzaj skrzyni biegów — manualna
j) rodzaj napędu — przedni (4x2)
k) jednostka napędowa — z zapłonem samoczynnym
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest niesprawny: stwierdzono awaryjne uszkodzenie

silnika (pęknięty na dwie części wałek rozrządu w czasie jazdy), uszkodzona górna osłona
rozrządu przez koło pasowe wałka rozrządu, silnik i skrzynia biegów zalana olejem
silnikowym, ubytki materiału lewego progu wskutek działania procesu korozji, pokrywa
silnika po naprawie blacharsko lakierniczej, prawy próg wgnieciony, ogniska korozji progów,

rantów błotników i lewego środkowego słupka, odbicie na lakierze po antenie CB.

3. Tryb przetargu: Przetarg nieograniczonyustny(licytacja).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 450.00 zł
(słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek: Bank
PEKAO SIA. I Oddział w Jarosławiu 57 1240 1792 1111 0010 8805 4518 (dowód wpłaty
wadium należy okazać przed przystąpieniem do przetargu).
4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Licytacja odbędzie się w dniu 15
października 2021 r. o godz. 10.00, w sali narad pokój nr 26 II piętro w Urzędzie Miasta
Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław.

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: Miejski Zakład
Komunikacji w Jarosławiu, ul. Zamkowa 1. Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 do dnia 14 października 2021, po
wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 609493398. Osoba do kontaktu
Pan Andrzej Adamski.
6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż
samochodu bez podania przyczyny.
7. Inne informacje:

1) Cena wywoławcza wynosi 4500.00 zł
2) Kwota postąpienia nie niższa niż 50.00 zł.
3) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po
pozytywnym zakończeniu przetargu.

4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość
wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty
wadium.
5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy
kupna-sprzedaży.

