
WÓJT GMINY RYCHLIKI 

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI RENAULT, 

O NUMERZE REJESTRACYJNYM NEB 08828, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI 

 

 

Przedmiot przetargu:                        samochód osobowy 

Dane indentyfikacyjne pojazdu 

Marka:                                                            RENAULT 

Model:                                                            Trafic Passe, 2,0 dCi MR 07 E4 3.0t 

Wersja:                                                           L2H1P2 PackClim 

Rok produkcji : 2008, data I rejestracji:    20.10.2008 

Data ważności badania technicznego       18.10.2019 

Nr rejestracyjny:                                           NEB 08828 

Nr identyfikacyjny:                                       VF1JLBHB68V325913    

Przebieg:                                                        356125 km 

Rodzaj nadwozia:                                         mikrobus 4 drzwiowy 9 osobowy     

Rodzaj silnika:                                               z zapłonem samoczynnym 

Pojemność/moc silnika:                              1995 cm/85kW (116 KM) 

Dopuszczalna masa całkowita:                  3400kg 

Kolor powłoki lakierowej:                           niebieski 2 warstwowy typu unii 

Liczb/układ cylindrów:                                4/rzędowy 

Norma spalin:                                               E4 

Okres eksploatacji:                                      128 miesięcy 

Charakter wykorzystania:                           transport lokalny – przewóz osób 

 

1. Cena wywoławcza: 21 000,00 zł – słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100 netto. Do ceny 

osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2018 roku, poz. 2174 z późn. zm.). Stawka 

podatku VAT na dzień ogłoszenia przetargu wynosi: 23%. 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2019 roku, o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w 

Rychlikach, pok. nr 4.  

Minimalna wysokość postąpienia 500,00 zł.  

3. Przedmiot przetargu jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i stanowi własność 

Gminy Rychliki. 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w pieniądzu) w wysokości: 

2000,00 zł – słownie: dwa tysiące złotych 00/100, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy 

Gminy nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w 

Pasłęku.  

Wadium w kasie urzędu gminy, można wpłacić w dniu przetargu, do godz. 900 . Wpłaty wadium na 

rachunek bankowy należy dokonać, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 18 lipca 2019 roku. Za 

datę wpłacenia wadium, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki. 

Tytuł wadium: „Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki RENAULT w dniu 19.07.2019r.”. 

5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia 

samochodu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na 



rachunek wskazany przez wpłacającego lub w kasie UG, jednak nie później niż przed upływem 3 dni 

od dnia: - odwołania przetargu, - zamknięcia przetargu, - unieważnienia przetargu, - zakończenia 

przetargu wynikiem negatywnym. 

6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako 

nabywca samochodu uchyli się od wpłacenia pełnej wylicytowanej ceny sprzedaży, pomniejszonej o 

wpłacone wadium. 

7. Nabywca zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny sprzedaży samochodu, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2019 roku. 

8. Umowa sprzedaży przenosząca własność samochodu na nabywcę zawarta zostanie po dokonaniu 

zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży i wpływie wpłaconej kwoty na rachunek bankowy Gminy. O 

terminie podpisania umowy nabywca zostanie poinformowany.  

9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, na 

podstawie protokołu przekazania.  

10.  Ze stanem technicznym pojazdu można zapoznać się w dni robocze od poniedziałku – piątku, w 

godz. 800  - 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. 

11. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz zmiany warunków przetargu bez 

podania przyczyny.  

13. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w godzinach pracy 

urzędu (od poniedziałku do piątku od godz. 715 – 1515), tel. 55-248-81-50 wew. 29. 


