
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE AUKCJI

Gmina Staszów
ogłasza w trybie aukcji sprzedaż samochodu osobowego

Przedmiot sprzedaży:

rodzaj pojazdu: SKODA  3T SUPERB
nr rejestracyjny: TSZ14777

nr identyfikacyjny: TMBAE73T1C9010749

rok produkcji: 2011

pojemność silnika: 1968 cm3

liczba miejsc: 5,

stan licznika: 392190  km. 

Samochód jest używany, garażowany oraz posiada aktualne badania techniczne i ważne
ubezpieczenie AC.

Cena wywoławcza samochodu:  Cena wywoławcza wynosi  22000,00 zł  netto,  słownie zł netto:
dwadzieścia  dwa  tysiące 00/100,  (do   netto  należy doliczyć  należny  podatek VAT 23%).
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
tj. 2200,00 zł. 
Wadium należy wpłacić najpóźniej do 18 stycznia  2022 r. 

Wadium  należy  wpłacić  na  konto   nr:  22  1020  2629  0000  9402  0330  0860  
Za  dzień  złożenia  wadium  uznaje  się  dzień  uznania  rachunku  bankowego  sprzedającego.
Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  aukcji,  zwanego  także  „licytantem”,  który  aukcję  wygrał,
zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  zakupu  samochodu.                  
Wadia  wpłacone  przez  licytantów,  których  oferty  nie  zostały  wybrane,  będą  zwrócone
niezwłocznie, nie później niż przed upływem 5 dni od dnia następnego po dniu przeprowadzenia
aukcji  albo  jej  odwołania,  unieważnienia  lub  zakończenia  bez  udzielenia  przybicia.
Zwrot wadium nastąpi przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty na rachunek
sprzedającego.
Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego sprzedającego.

W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące
osobami  prawnymi,  którym  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  które  wpłacą  wadium  w
wyznaczonym  terminie  i  wymaganej  wysokości  oraz  przedłożą  Komisji  Przetargowej  w  dniu
aukcji, przed jej rozpoczęciem:



1)  dowód  wniesienia  wadium;                                                 
2)  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  ze  stanem prawnym,  technicznym i  faktycznym samochodu
będącego przedmiotem aukcji,  którego wzór stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
3)  w  przypadku  osoby  fizycznej:                                              
-  dowód  tożsamości  w  celu  identyfikacji  licytanta  (do  wglądu);                    
-  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  licytanta  podczas  aukcji  w  formie  aktu  notarialnego  –
w przypadku gdy licytanta reprezentuje pełnomocnik;                                             
4)  w  przypadku  przedsiębiorcy:                                               
-  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  potwierdzający  status  przedsiębiorcy  oraz  zasady  jego
reprezentacji przedsiębiorcy, a także osoby umocowane do jego reprezentacji ;                        
-  dowody  tożsamości  osób  reprezentujących  licytanta  (do  wglądu);                      
-  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  licytanta  podczas  aukcji  w  formie  aktu  notarialnego,
udzielone  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  licytanta  –  w przypadku  gdy  licytant  działa  przez
pełnomocnika;
5)  w  przypadku  jednostki  organizacyjnej  niebędącej  osobą  prawną,  której  ustawa  przyznaje
zdolność  prawną:                                               
- statut lub inny dokument potwierdzający status prawny licytanta, regulujący zasady reprezentacji
oraz  wskazujący  osoby  umocowane  do  jego  reprezentacji;                         
-  dowody  tożsamości  osób  reprezentujących  licytanta  (do  wglądu);             
-  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  licytanta  podczas  aukcji  w  formie  aktu  notarialnego
udzielone  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  licytanta  –  w przypadku  gdy  licytant  działa  przez
pełnomocnika.
Aukcja odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul.  Opatowska   31, Sala
nr  10A   (parter),  w dniu  19  stycznia   2022 r.  o  godz.  1000                                     

Podczas  aukcji  obecni  mogą  być  wyłącznie  licytanci,  którzy  wpłacili  wadium.
O wysokości postąpienia decydują licytanci z tym, że musi ono wynosić nie mniej niż  100,00 zł
netto  (słownie  złotych:   sto  00/100)  z  zastrzeżeniem,  że  kwota  postąpienia  winna być  podana
z  dokładnością  do  jednego  złotego  wzwyż.                                      
Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia licytantowi, który zaoferował
najwyższą  cenę.                              
Kupujący  jest  zobowiązany  zapłacić  cenę  zakupu  samochodu  niezwłocznie  po  udzieleniu  mu
przybicia,  jednak  w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni  od  dnia  udzielenia  przybicia.
Wydanie  przedmiotu  sprzedaży  kupującemu  nastąpi  niezwłocznie  po  zapłaceniu  ceny  nabycia
i podpisaniu umowy potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży w chwili przybicia, której wzór
stanowi  Załącznik  nr  2  do  niniejszego  ogłoszenia.                          
Kupujący  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przeniesieniem  prawa  własności  przedmiotu
sprzedaży.
Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji, z zastrzeżeniem, że licytant
zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów   zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  warunków  aukcji,  jej
unieważnienia  albo  odwołania  aukcji  bez  podania  przyczyny.                
Samochód przeznaczony do sprzedaży w drodze aukcji  można oglądać w dni  robocze,  do dnia
poprzedzającego  dzień  aukcji,  na  parkingu  przy  Urzędzie  Miasta   i  Gminy  w  Staszowie,  ul.



Opatowska  31,  28-200  Staszów,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu.                
Osobami upoważnionymi   do  udzielania  informacji  o  przedmiocie  aukcji   są:
Sławomir  Mikula  (pok.  102,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  od  7:30  do  14:30
tel. 15 864-83-31)
Mariusz  Sobieniak   (pok.  107,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  od  7:30  do14:30
tel.  15 864-83-25)                                                                                                                              
Zastrzega  się,  że  sprzedający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wady  pojazdu,  związane
w szczególności z faktem uprzedniego użytkowania pojazdu przez sprzedającego, a także związane
ze  stanem  technicznym  pojazdu  wynikającym  z  naturalnego  zużycia  eksploatacyjnego.

Dane osobowe licytanta będącego osobą fizyczną, a także dane osób fizycznych reprezentujących
licytantów będących osobami prawnymi lub podmiotami ustawowymi, o których mowa w art. 331
k.c., a także dane osobowe pełnomocników licytantów, podane w związku z ich udziałem w aukcji
będą  przetwarzane  na  następujących  zasadach:                       
1. Podanie danych osobowych przez osoby wskazane powyżej jest nieobowiązkowe (dobrowolne),
jednak konieczne do udziału w aukcji oraz zawarcia i wykonywania umowy, zawieranej w wyniku
udzielanego  przybicia.                                  
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego jest Gmina Staszów,
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 05.
3. W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  może  się  Pani/Pan  kontaktować  się
z  Inspektorem  Ochrony  Danych  pod  adresem  e-mail:  inspektor@cbi24.pl 
4. Podane przez osoby wskazane w ust. 1 dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do przeprowadzenia aukcji oraz realizacji zawartej w wyniku udzielonego przybicia umowy, oraz
przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z prowadzoną aukcją oraz zawartej
w  jej  wyniku  umowy.                                
5.  Okres  przechowywania  danych  osobowych  może  zostać  każdorazowo  przedłużony  o  okres
przewidziany  przepisami  prawa.                                 
6. Osobom wskazanym w ust. 1, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania
kopii  danych,  a  także  o  prawo  żądania  przeniesienia  danych.                    
7.  Osobom wskazanym w ust.  1,  przysługuje  prawo do  żądania  usunięcia  danych,  przy  czym
uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
o  którym  mowa  w  ust.  4  i  5.                                            
8.  W przypadku powzięcia  informacji  o  niewłaściwym przetwarzaniu  danych osobowych przez
Administratora,  osobom wskazanym w ust.  1,  przysługuje  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Burmistrz Miasta i Gminy
      Staszów
/-/ Leszek Kopeć

                             
Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym samochodu
będącego przedmiotem aukcji.
2. Wzór umowy.
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