OGŁOSZENIE O AUKCJI
NA SPRZEDAŻ DWÓCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/DO/2007
Szczecin, dn. 29.01.2018r.

1. Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel./faks 91/311-41-47,
e-mail: przetargi@ts.szczecin.pl
ogłasza aukcję na sprzedaż składników majątku ruchomego o wartości jednostkowej
przekraczającej 3.500,00 PLN.
2. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji.
Aukcja odbędzie się w dniu 16.02.2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie Tramwajów Szczecińskich
Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Klonowica 5, pok. nr 103.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.
Pojazdy samochodowe można oglądać do dnia 15.02.2018r. w godzinach od 8.00 do 13.00 na terenie
Wydziału Infrastruktury Torowo Sieciowej przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie po wcześniejszym
telefonicznym zgłoszeniu do Pana Zbigniewa Romańczuka – Starszego Mistrza tel.: 91/ 311 42 46,
który udzieli w imieniu Sprzedającego informacji dotyczących sprzedawanych pojazdów.
4. Rodzaj i typ sprzedawanych składników majątku ruchomego.
1) Pojazd marki: RENAULT, typ: KANGOO, nr ewidencyjny: 101, nr inwentarzowy: 742-0049-2937,
numery fabryczne: nr podwozia VF1KCR7BF32460682, nr silnika K9KA704D852208,
rok produkcji: 2004, ogólny przebieg od początku eksploatacji 184463 km, wymieniony rozrząd
30.07.2014 r. przy przebiegu 167115 km, badania techniczne ważne do 12.10.2016 r.,
stan techniczny dobry,
cena wywoławcza: 6.000,00 zł brutto (słownie złotych:
cześć tysięcy 00/100);
2) Pojazd marki: STAR, typ: 200, nr ewidencyjny: 166, nr inwentarzowy: 743-0027-2922, numery
fabryczne: nr podwozia A2000277000, nr silnika 68643, rok produkcji: 1991, ogólny przebieg
od początku eksploatacji 129319 km, samochód specjalny SWN11 służący do naprawy sieci trakcyjnej,
badania techniczne ważne do 04.09.2016 r., badania UDT ważne do grudnia 2016 r., stan techniczny
dobry, cena wywoławcza 35.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).
5. Warunki uczestnictwa w Aukcji (wysokość wadium oraz termin i miejsce wniesienia).
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej za każdy
pojazd samochodowy odrębnie w tym za:
1) pojazd marki RENAULT KANGOO – wadium wynosi 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100);
2) pojazd marki STAR 200 – wadium wynosi 3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset
00/100).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.02.2018r. do godziny 10.30
w
Kasie
Tramwajów
Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Klonowica 5 - pok. nr 217 ( II piętro). Wadium wnosi się
wyłącznie w pieniądzu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu aukcji, w tym także aukcji, która nie została
rozstrzygnięta z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygrał aukcję zalicza
się na poczet nabycia pojazdu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- uczestnik aukcji, któremu udzielono przybicia nie uiścił ceny nabycia w wymaganym terminie 21 dni
od dnia przybicia, tracąc prawo zakupu pojazdu,

- umowa nie została zawarta z przyczyn Kupującego, w wymaganym terminie 31 dni od dnia przybicia
na aukcji.

6. Warunek przeprowadzenia aukcji.
Warunkiem przeprowadzenia aukcji będzie stawienie się co najmniej jednego potencjalnego nabywcy,
który spełni również warunek wymieniony w pkt 5 niniejszego ogłoszenia. Aukcja nie zostanie
przeprowadzona, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
7. Podczas aukcji obowiązywać będzie minimalna wysokość postąpienia, która wynosi:
- 100,00 złotych za pojazd samochodowy marki RENAULT KANGOO;
- 350,00 złotych za pojazd samochodowy marki STAR 200.
Licytacja prowadzona będzie w kolejności (jak w pkt 4), odrębnie na każdy pojazd samochodowy.
Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję
i udzieli przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
8. Wpłacenie ceny nabycia i podpisanie umowy sprzedaży.
Cena nabycia pozostała do zapłaty przez nabywcę pomniejszona jest o kwotę wadium, którą nabywca
wpłacił na poczet tej ceny przed aukcją.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia przed podpisaniem umowy, w terminie do 21 dni
od udzielenia nabywcy przybicia. Cena nabycia zostanie wpłacona przelewem na konto Tramwajów
Szczecińskich Sp. z o.o.. Warunek wpłaty ceny nabycia na konto Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.
w terminie 21 dni od dnia przybicia, będzie dotrzymany jedynie w sytuacji, gdy środki pieniężne znajdą się
na koncie spółki. Nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego/bankowego.
Po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia nastąpi zawarcie umowy sprzedaży pojazdu/ów
samochodowego/ych. Termin zawarcia umowy ustalony będzie w drodze odrębnych uzgodnień
po rozstrzygnięciu aukcji, z zastrzeżeniem, że nie będzie dłuższy niż 31 dni od dnia przybicia.
Informacje i dokumenty, które nabywca zobowiązany jest przedstawić/złożyć przed
podpisaniem umową sprzedaży do Sekcji Zamówień Publicznych Tramwajów Szczecińskich
Sp. z o.o.:
1) jeżeli nabywcą jest firma ( również osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność
gospodarczą ), wówczas złożyć należy kserokopie następujących dokumentów, potwierdzone
za zgodność z oryginałem:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
- NIP,
- REGON,
- oraz w formie kserokopii dowód zapłaty ceny nabycia;
2) jeżeli nabywcą jest osoba fizyczna, (nie prowadząca zarejestrowanej działalności gospodarczej),
wówczas podać należy następujące dane:
- nazwisko i imię, adres zamieszkania,
do wglądu: dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych nabywcy, numeru dowodu
osobistego i numeru PESEL;
oraz w formie kserokopii dowód zapłaty ceny nabycia.
Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży, nastąpi po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny
nabycia, w terminie ustalonym ze sprzedającym.
Pojazdy samochodowe przechodzą na własność nabywcy/nabywców z chwilą ich wydania.
9. Unieważnienie (odwołanie) i powtórzenie aukcji. Zmiana warunków uczestnictwa
w aukcji.
Jeżeli warunki wymienione w pkt 5, 6 i 8 niniejszego ogłoszenia nie zostaną spełnione, aukcja zostanie
unieważniona.

Aukcja zostanie powtórzona, jeżeli poprzednia aukcja została unieważniona i nie zakończyła się zawarciem
umowy sprzedaży. Aukcja może być powtórzona tylko jeden raz. W przypadku, gdy umowa nie zostanie
zawarta z przyczyn dotyczących nabywcy, poza zatrzymaniem wadium, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
ma prawo dochodzić od nabywcy naprawienia w pełnej wysokości szkody poniesionej na skutek nie
zawarcia umowy. Spółce przysługuje prawo do unieważnienia aukcji na każdym jej etapie bez podania
przyczyny. W przypadku unieważnienia aukcji, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. zwraca kwoty wpłacone
tytułem wadium (bez odsetek) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu
aukcji, a uczestnikom aukcji nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. może zmieniać lub odwoływać warunki uczestnictwa w aukcji od
momentu ich ogłoszenia do momentu rozpoczęcia aukcji. Uczestnik aukcji, który nie zgadza się na taką
zmianę lub odwołanie - nie uczestniczy w aukcji. W takiej sytuacji, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. zwraca
wadium (bez odsetek) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od uczestnika aukcji wezwania
do zwrotu wadium, w przypadku braku wezwania - niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
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