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Wójt Gminy Dźwierzuty ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników rzeczowych majątku
ruchomego, stanowiącego własność Gminy Dźwierzuty Koparko –ładowarka New Holland B 115,
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Dodano wynik do przetargu

Dźwierzuty, dnia 08-02-2018 r.
Wójt Gminy Dźwierzuty
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Dźwierzuty
Koparko –ładowarka New Holland B 115, rok produkcji 2007 o wartości szacunkowej 88 031,10 PLN brutto,
zakwalifikowanej jako majątek zbędny Urzędu Gminy Dźwierzuty
Koparko-ładowarka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma
przeszkód prawnych w jej zbyciu.
1. Nazwa i siedziba sprzedającego.
Urząd Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2018r. o godzinie 10:00 W Urzędzie Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości
6, pokój nr 1 (sala konferencyjna)
1. Miejsce i termin, w którym można oglądać Koparko-ładowarkę będącą przedmiotem przetargu.
Koparko-ładowarkę będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim
uzgodnieniu terminu oględzin. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 89 621 12 61,
kom. 533 306 280. Osoba do kontaktu: Agnieszka Śladowska.
1. Dane techniczne sprzedawanego majątku rzeczowego.
Rodzaj maszyny: koparko-ładowarka;
Marka: New Holland;
Rok prod. : 2007;
Typ: B115 4PS;
Nr fabryczny: N7GH11382;
Moc: 110/82 KM/KW;
Producent silnika: Case New Holland;
Przebieg/czas pracy mth: 9230,7;
Podstawowe podzespoły koparko-ładowarki są funkcjonalne i sprawne.
1. Charakterystyka techniczna.
Maszyna do robót ziemnych, łącząca funkcję koparki i ładowarki. Standardowy napęd na wszystkie koła w jednakowym
rozmiarze. Wszystkie funkcje sterowania ładowarki i łyżki skupione w joysticu.
Ciężar roboczy (kg): 8700;
Rozstaw osi (mm) 2200;
Całkowita długość (mm) 5690;
Wysokość (mm) 2900;
Całkowita szerokość (mm) 2480;
Maksymalna siła odspajania ładowarki (daN) 7400;
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Udźwig ładowarki na maksymalną wysokość (kg) 3550;
Siła odspajania łyżki koparko-ładowarki (daN) 6400;
Głębokość kopania (mm) 4565/5600;
Poj. Łyżki (m3) – 1,2;
Napęd 4x4;
Liczba osi: 2;
Ogumienie: 16,9-28
Osprzęt: łyżka koparki, łyżka ładowarki krokodyl
Wyposażenie: pneumatyczny fotel operatora Deluxe (regulowany podłokietnik), regulowana wysokość fotela, 4 przednie i 4
tylne światła robocze, hydrauliczny przesuw boczny, przekładnia Powershift, szybkozłącze, instalacja do młota.
1. Opis i ocena stanu technicznego.
Ogumienie – 4 koła 16,9-28 EUROGRIP TVS T 109 90% zużycia.
Koparko-ładowarka jest kompletna i w pełni sprawna. Podzespoły koparko-ładowarki wykazują ogólne zużycie wynikające z
okresu eksploatacji. Przechodzi okresowe przeglądy i wymiany podzespołów, filtrów i płynów eksploatacyjnych zgodnie z
instrukcją obsługi (prowadzona jest dokumentacja serwisowa).
Wyciek oleju ze zwolennicy – półoś lewa. Suwak tworzywa sztucznego na obrocie ramienia tylnego uszkodzony. Wymienione
drążki kierownicze, siłowniki obrotowe ramienia tylnego, części tulei ramienia tylnego.
Stan techniczny koparko-ładowarki i poszczególnych jej podzespołów jest dobry, ogólne zużycie określono na poziomie 30%
zgodnie z wyceną nr rep.221/2017 z dnia 02.10.2017 r.
1. Wadium
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium
w wysokości 10%
ceny wywoławczej tj. 8803,11 zł w gotówce na rachunek Urzędu Gminy w Dźwierzutach w Banku Spółdzielczym Szczytno
Oddział Dźwierzuty nr. 98883810442007040001010005 w terminie do dnia 08-03-2018 r. do godz. 15:00. Wadium powinno
być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej do 08-03-2018r.
pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru
przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).
Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać przy sobie: dowód osobisty, oraz dowód wpłaty
wadium. Natomiast osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo pełnomocnictwo i aktualny wypis z rejestru sądowego.
W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Umowa
kupna – sprzedaży koparko-ładowarki zostanie sporządzona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po wpłaceniu
pozostałej do zapłacenia kwoty za zakupiony pojazd.
Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, spowoduje odstąpienie
sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
zakończeniu przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Sylwestra Szewczyk pok. 22 tel. 89 621 04 09

Wójt Gminy Dźwierzuty zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego
unieważnienia bez podania przyczyny.
Wójt Gminy Dźwierzuty
(-) Marianna Bogusława Szydlik
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
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