
                                                            

      

         URZĄD GMINY LINIA 
                                                         

    84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15                                        tel. 58 678 85 60, fax 58 676 85 69 
         www.bip.gminalinia.com.pl                                                  e-mail: zk@gminalinia.com.pl 

 
 

Linia, dnia 20.03.2013 r. 
 

OGŁOSZENIE  
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  

NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU  
 

 

GMINA LINIA  reprezentowana przez 

Wójta Gminy  – Łukasza Jabło ńskiego  

z siedzibą w Lini, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia  

REGON: 191675327, NIP: 588-11-30-342 

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda ż autobusów  marki:  

a) AUTOSAN typ H10-10.02A rok produkcji 2001 o nr rej. GWE 1G10, dopuszczalna masa całkowita 
13.000 kg, o pojemności silnika 6.529 dm3 i mocy 125 kW, liczba miejsc 43+1, przebieg licznika 
555.500 km (silnik po remoncie z przebiegiem około 22.000 km), 

b) AUTOSAN typ H9-21.41S rok produkcji 2000 o nr rej. GWE K414, dopuszczalna masa całkowita 
12.500 kg, o pojemności silnika 6.540 dm3 i mocy 110,5 kW, liczba miejsc 52+1, przebieg licznika 
489.554 km 

CENA WYWOŁAWCZA AUTOBUSU MARKI: 

a) AUTOSAN typ H10-10.02A rok produkcji 2001 o nr rej. GWE 1G10 wynosi: 40.200,00 zł 
(słownie: czterdzieści tysięcy dwieście złotych 00/100), 

b) AUTOSAN typ H9-21.41S rok produkcji 2000 o nr rej. GWE K414 wynosi: 38.200,00 zł 
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych 00/100). 

Sprzedaż autobusu zwolniona jest z podatku VAT. 

Postąpienie w licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej i tak: 
a) dla autobusu AUTOSAN typ H10-10.02A - 402,00 zł. 
b) dla autobusu AUTOSAN typ H9-21.41S - 382,00 zł. 

Termin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego:  

9 KWIETNIA 2013 r.  o godz. 1000                                                                                                                             
w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, sala posiedzeń I piętro.  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej: 
a) AUTOSAN typ H10-10.02A – 2.010,00 zł  
b) AUTOSAN typ H9-21.41S – 1.910,00 zł 

na rachunek bankowy gminy Linia 91 8324 0001 0011 7027 2000 0060 w terminie do dnia 8 kwietnia 
2013 r. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach O/Linia.  

Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Linia. Dowód wniesienia wadium 
przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu.  

Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić 
oryginał pełnomocnictwa.  



 

 

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia 
samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Uczestnikom, którzy przetargu nie 
wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w 
przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest 
zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.  

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu 
umowy. Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.  

Autobus można oglądać w dni robocze od 22.03.2013 r. do 08.04.2013 r. w godz. 8.00 do 15.00 po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 664 418 858 lub 58 676 85 82 BOGUSŁAWA 
ENGELBRECHT  – Zastępca Wójta Gminy Linia. 

Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gminalinia.com.pl                   
i www.gminalinia.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Linia. 

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15,                
84-223 Linia w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 664 418 858 lub 58 676 85 82 
BOGUSŁAWA ENGELBRECHT  – Zastępca Wójta Gminy Linia. 

Wójt Gminy Linia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
 


