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BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA 

ROKOWANIA

 na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

1. Przedmiotem rokowań są  zdemontowane oprawy oświetlenia ulicznego w tym:

• 792 sztuki opraw typu OUSc 70 W 

• 75 sztuk opraw typu OUSc 100 W 

• 52 sztuki opraw SPC/ 70 W

Uwagi  :  zdemontowane  wcześniej  oprawy  oświetlenia  ulicznego  częściowo  są  
zdekompletowane   lub  uszkodzone.  Jednocześnie  ustala  się  minimalną  
jednorazową ilość sprzedawanych opraw na 10 sztuk.

2. Cena wywoławcza za jedną sztukę wynosi 30zł/brutto

3. Terminy poprzednich przetargów :

- 24 lipca 2015 r przetarg I

- 28 września 2015 r. przetarg II

Wystawione  do  sprzedaży  oprawy  oświetlenia  ulicznego  można  oglądać  po  
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnień można dokonać pod nr telefonu:
077 413 41 50 wew. 27.

4. Cenę nabycia ruchomości (kwota wylicytowana) za jedną sztukę opraw oświetlenia
ulicznego  płatna będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.

5. Obciążenia ruchomości – BRAK.

6. Zgłoszenie  udziału  w  rokowaniach,  składa  się  w  zamkniętych  kopertach
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie w terminie do 19 maja 2016 r.

7. Rokowania  odbędą  się  20  maja  2016  r. o  godz.1200   w Urzędzie  Miejskim
w Byczynie w pokoju nr 9.

8. W rokowaniach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą zaliczkę
z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w wysokości  100,00 zł  nie później  niż do dnia 19 maja 2016r.Zaliczkę należy
wpłacić  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miejskiego  w  Byczynie  B.S.Namysłów
o/Byczyna  nr  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się  data wpływu na
konto). 

9. Wpłacona zaliczka zostanie:
- zaliczona na poczet ceny nabycia ruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra
rokowania,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań,
- zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego rokowania
od zawarcia umowy. 
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10. Cena nabycia ruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach  Należność
płatna  przelewem  na  konto  Urzędu  Miejskiego  w  Byczynie  B.S.  Namysłów  
o/  Byczyna  83 8890  1040 0000  1818 2005  0003 najpóźniej  w dniu zawarcia
umowy kupna-sprzedaży. 

11. Jeżeli  osoba  ustalona  jako  nabywca  ruchomości  nie  stawi  się  bez
usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  podanym  w  zawiadomieniu  
o rozstrzygniętych rokowaniach, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.Nabywca przejmuje ruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. 
13.Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  w  Byczynie,  

46-220  Byczyna,  ul.  Rynek  1,  pokój  nr   25,  tel.  077-413-41-50  
lub www.bip.byczyna.pl.

14.Burmistrz Byczyny może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy ruchomości. 

Zgłoszenie powinno zawierać :

1. Imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym
jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
3. Oświadczenie,  że  zgłaszający  zapoznał  się  z  warunkami  rokowań  i  przyjmuje  

te warunki bez  zastrzeżeń.
4. Proponowaną cenę i sposób zapłaty.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Z up. Burmistrza 
Katarzyna Zawadzka
Z-ca Burmistrza 

Sporządził : Szymon Kondracki 
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