
Z ARZ ĄD ZENIE NR VIII/6 3 l 20 19

WoJTA GMI|{y głRANów
z dnta I7 czerwca2}I9 r.

w sprawie sprzedaży walca drogowego AMMANN.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnl,a 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z20l9 T.poz.506) oraz § 6, § 7 ust. 1 i § 8 zaruądzeniaNrY143912009 Wójta Gminy
Baranów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami
majątku ruchomego powierzonego jednostkom budzetowym Gminy Baranów

zarządzam, co następuj e:

§1

Postanawiam zakwalifikowaó walec drogowy AMMANN typ AY26-2 będący na stanie

Biura Obsługi Komunalnej Urzędu Gminy Baranów do kategorii majątku zbędnego.

1.

§2

Zarządzarrt sptzedaż walca drogowego AMMANN w formie pisemnego przetargu
nieograniczonego, z ustaleniem ceny wywoławczej na kwotę 29.000,00 złnetto.
Ogłoszenie o przetargu stanowi zil,ącznlk do niniejszego zarządzenia.

§3

Do przepro w adzenta przetar gu powołuj ę Komi sj ę w składzie :

1) Stanisław Włodarczyk - Przewodniczący Komisji
2) Grzegorz Dębek - Zastępca Przewodnic zącęgo Komi sj i
3) Łukasz Pasim - Członek Komisji;
4) Tomasz Wójtowicz - Członek Komisji,

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komi sj i.

§5

Zaruądzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

2.



I
Załącznik do zarządzenia Nr Vlll/63/2019 Wójta

Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2019 r,

w sprawie sprzedaży walca drogowego AMMAN

Ogłoszenie

o sprzedaży walca drogowego typ AV26-2,,AMMANN"

Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek t4, 24-'J,05 Baranów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na

sprzedaz walca drogowego typ 
^V26-2,,AMMANN"

Dane techniczne walca drogowego:

Producent - AMMANN
typ, model - AV26-2

rok produkcji- 2006

numer seryjny - 20438

numer identyfikacyjny - TFAAV26EY60020438

producent silnika ityp silnika - YANMAR, 3TNV88-XAMM

moc silnika - 23,2 kW

masa całkowita - 2800 kg

obciążenie osi przedniej - 1400 kg

obciązenie osi tylnej - 1400 kg

długość - 2490 mm

szerokość - 1320 mm

szerokość robocza - 1200 mm

wysokość - 1818 mm

prędkość jazdy - 0 - 10 km/h

Dokumentacja:

instru kcja eksploatacji

katalog części zamiennych walca drogowego.

Walec drogowy można oglądać w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 na bazie BOK przy ul,

Cmentarnej 10, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Dyrektorem BOK p. Grzegorzem

Dębkiem, tel. 609 439 600 lub 81 883 40 ż7 w.17.

Cena wywoławcza walca wynosi - 29.000,00 (dwadzieścia dziewięć Ęsięcy) zł netto. Do ustalonej

ceny netto zostanie do!iczony podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500,00 zł słownie
(jeden tysiąc pięćset zł) na rachunek Gminy Baranów w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym
w Puławach o/Baranów nr konta 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003, przed upływem terminu
składania ofert,
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Oferty należy składać w formie pisemnej zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem formularza,
w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 3 lipca 2OL9 r. do godz. 12:00 na adres:



Urząd Gminy Baranów
ul, Rynek 14
24-105 Baranów

z dopiskiem,,Oferta na zakup walca drogowego. Nie otwierać przed 3 lipca 2019 r., godz. I2:'J,5",
O terminie złożenia decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Baranów.
Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 lipca 2Ot9 r. o godz. 12:15 w Sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Baranów. Otwarcie ofert jest jawne.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje
co najmniej cenę wywoławczą.
Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował cenę nabycia najwyższą ze zlożonych ofert. W
przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę sama cenę, Sprzedającemu przysługuje prawo
swobodnego wyboru oferenta.

Kandydat na nabywcę jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej
o wpłacone wadium na rachunek Urzędu Gminy Baranów nr konta 35 8736 0006 2004 oo87 7073 v
001 w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie
odstąpieniem przez ogłaszającego od umowy sprzedaży, a wpłacone wadium przepadnie na rzecz
ogłaszającego.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo własnościwalca drogowego do chwili dokonania przez kandydata
na nabywcę wpłaty pełnej kwoty ustalonej w wyniku przetargu i podpisania umowy sprzedaży.
Wydanie walca drogowego nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży.

Urząd Gminy Baranów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyłonienia nabywcy.

Urząd Gminy Baranów nie udziela gwarancji na stan walca ani nie odpowiada za wady ukryte.

Baranów, 17 czerwca2019 r.



/

Załącznik

Wzór formularza ofertowego

(lmię i nazwisko oferenta)

(miejscowość, data)

(adres)

FormuIarz ofertowy

do przetargu nieograniczonego na sprzedaż walca drogowego
typ AV26-2,,AMMANN"

Odpowiadając na ogłoszenie Urzędu Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2019 r.

dotyczącego sprzedazy walca drogowego typ AV26-2,,AMMANN" zgłaszam niniejszą ofertę:

Oferuję zakup walca drogowego,,AMMANN" za cene netto

Wadium w wysokości ..........,.... zł wniosłem f am w dniu ..........

na konto Urzędu Gminy Baranów.

OŚwiadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu zamieszonymi w ogłoszeniu
i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

zł

(data i podpis oferenta )


