
Zarządzenie Nr 338/13 

Burmistrza Śmigla 

z dnia 14 listopada 2013 r. 

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż na własność wagonu spalinowego oraz powołania Komisji 

Przetargowej 
 

§ 1. 

 

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wagonu spalinowego seria MBxd2. 

Wagon sprzedawany jest w celu prowadzenia przewozów kolejowych.  

 

Lp. Opis przedmiotu przetargu Seria / Marka 
Cena wywoławcza 

brutto [zł] 

1. 

Wagon spalinowy nr fabryczny brak, rok 

produkcji 1986, Producent 23 August 

Works Bukareszt – Rumunia, typ silnika 

D2156HMU 

MBxd2/ FRAU 60.000,- 

 

Wadium wynosi: 10.000,00 zł. 

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 600,00 zł brutto. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Śmiglu  (pokój Nr 14). 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

1. Wpłacenie wadium w pieniądzu, w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu lub na 

konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 86670003 0000 

0244 2000 0030 w terminie do dnia 05 grudnia 2013 roku do godziny 9:00. Za datę 

wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto 

Urzędu Miejskiego Śmigla. Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód 

uiszczenia wadium, 

2. Okazanie przed przystąpieniem do przetargu Świadectwa Bezpieczeństwa dla 

przewoźnika kolejowego w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym 

3. Okazanie przed przystąpieniem do przetargu oświadczenia o prowadzeniu 

działalności gospodarczej. 
 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny 

nabycia. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od 

zawarcia umowy kupna- sprzedaży.  

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 

3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem 

negatywnym Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 

wywoławczej. 

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe wartości dopóty, dopóki mimo 

trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia. Po trzecim wywołaniu najwyższej z 

zaoferowanych wartości, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.                                    

W przypadku rozstrzygnięcia pierwszego przetargu zawarcie umowy kupna- sprzedaży nastąpi w 

terminie ustalonym przez Urząd Miejski Śmigla.  



Burmistrz Śmigla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z  uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowych informacji  w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla  (pokój nr 5) 

tel. 0-65 5186912. 

 

§ 2. 

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu oraz na stronie internetowej urzędu. 

 

§ 3. 

 

Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia czynności przetargowych w 

następującym składzie: 

Przewodniczący – Wiesława Poleszak-Kraczewska 

Członkowie: 

- Rafał Szumacher 

- Maciej Marciniak 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 
RSZ   

 

Burmistrz Śmigla 

                     (-) Wiktor Snela 


