
II przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 742 

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu 5 grudnia 2018 roku o godz. 1300 odbędzie się publiczny przetarg 
ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 742. 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,                    
ul. Kolejowa 42, 59 – 620 Gryfów Śląski, tel. 75 78 13 412, e – mail: sekretariat@zbgkim.gryfow.pl. 

2. Przedmiot przetargu: 

Samochód specjalny marki STAR 742 o następujących danych technicznych: 

rok produkcji – 1998 

nr rejestracyjny – DLW 35NF 

data pierwszej rejestracji – 03.09.1998 r. 
nr identyfikacyjny pojazdu – SUS07422KW0005416 
pojemność / moc silnika – 4360 cm3 / 77 kW 
liczba miejsc siedzących – 3  

przebieg – 28.028 km 
badania techniczne – nie posiada ważnych badań technicznych (wygasły 11.10.2018 r.) 

Stan techniczny: 

Samochód wyposażony w stalowy pług odśnieżny ciągnikowy POC-95 oraz piaskarko – solarkę o 
napędzie hydraulicznym i pojemności 1,5 m3. Pojazd wykorzystywany okresowo, przeznaczony do 
zimowego utrzymania dróg. Zespół piaskarko – solarki po remoncie wykonanym w grudniu 2015 
roku. Niesprawne akumulatory rozruchowe, uszkodzona kolumna kierownicza. 

Specyfikacja samochodu oraz szczegółowy opis stanu technicznego znajduje się w sporządzonej 
wycenie samochodu sporządzonej przez Eksperci Techniczno–Motoryzacyjni „Rzeczoznawcy-PZM” 
SA Oddział Wrocław Filia Jelenia Góra (wycena dostępna w siedzibie zakładu). 

3. Tryb przetargu: 

Przetarg ustny (licytacja). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium                               
w wysokości 1.020 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych). Wadium należy wpłacić na 
rachunek bankowy Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie 
Śląskim nr 79 1020 5226 0000 6402 0614 7872 Lub w kasie zakładu (dowód wpłaty wadium należy 
okazać przez przystąpieniem do przetargu). 

4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Licytacja odbędzie się 5 grudnia 2018 roku o godz. 1300 w biurze (wejście B) w Zakładzie 
Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42. 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: 

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy zakładu (700 – 1500), po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. 

Osoba do kontaktu: Eugenia Słodkowska, tel. 75 78 13 412. 

6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu 
bez podania przyczyny. 

7. Inne informacje: 

mailto:sekretariat@zbgkim.gryfow.pl


Cena wywoławcza – 10.200 zł 

Kwota postąpienia nie niższa niż 100 zł 

Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu 
przetargu. 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego 
wadium) przed podpisaniem umowy sprzedaży, pod rygorem utraty wadium. 

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.  

 

 

 

 

 


