
OGŁOSZENIE 

przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego 

Na podstawie pkt. 9 Regulaminu zorganizowania i przeprowadzania przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż samochodów marki: ISUZU Van Midi Diesel 2.5t, RENAULT 

Trafic Passenger 2.5 dCi MR'07 E4 3.1t i FS LUBLIN Żuk A156 B 2.5t, stanowiących 

własność Gminy Krzywiń przyjętego Zarządzeniem nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy 

Krzywiń z dnia 11 kwietnia 2022 roku: 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż samochodu służbowego marki: 

1) ISUZU Van Midi Diesel 2.5t  

- marka/model: ISUZU Van Midi Diesel 2.5t 

- wersja: Midi 

- rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t 

- nr rejestracyjny: LNG5338 

- rok produkcji: 1997 

- pojemność silnika/moc: 2189 ccm / 45 kW (61KM) 

- dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 2550 kg / 1100 kg 

- rodzaj nadwozia: mikrobus 4 drzwiowy 8 osobowy 

- wskazanie drogomierza: 269421 km 

 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. od godz.10:00 w siedzibie Gminy 

Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, SALA NARAD.  

3. Samochody można oglądać w dni robocze w godzinach od godz. 8:00 do godz.14:00 na 

terenie Spółdzielni Socjalnej ECOSS, ul. Lewandowskiego 6A, 64-010 Krzywiń. 

 4. Cena wywoławcza: 

1) ISUZU:                4 900,00 zł netto/brutto 

 

Minimalna wysokość postąpienia:  50,00 zł 

5. Wadium w wysokości 10% wartości pojazdu na każdy z pojazdów osobno, należy 

wpłacić na konto Gminy Krzywiń:  

BS Kościan, Oddział Krzywiń nr konta 10 8666 0004 0300 0169 2000 0016 

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed rozpoczęciem przetargu. 

Oferentom, którzy uczestniczyli w licytacji i nie wylicytowali przedmiotu przetargu 

zwraca się wadium w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji. 

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy sprzedaży. 



Komisja przetargowa wybierze oferenta, który wylicytuje najwyższą cenę na wybrany 

pojazd objęty przedmiotem przetargu. 

6. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w 

każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


