
 

 

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym na sprzedaż samochodu marki  

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 

Czwarty ustny przetarg nieograniczony (licytacja) 

Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew o sprzedaży samochodu ciężarowego w trybie 

ustnego przetargu nieograniczonego. 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wiśniew Nr 286/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. 

w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego, stanowiącego własność Gminy 

Wiśniew i powołaniu komisji przetargowej. 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy: 

Gmina Wiśniew 

ul. Siedlecka 13 

08-112 Wiśniew, tel.: 25-6417313 e-mail: ug@wisniew.pl. 

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego: 

1) Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki: VOLKSWAGEN TRANSPORTER  

2) Numer rejestracyjny: WSI 15WF 

3) Marka pojazdu: VOLKSWAGEN 

4) model pojazdu: TRANSPORTER T4 

5) rok produkcji: 1998 

6) rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy 

7) rodzaj silnika: diesel 

8) pojemność silnika: 2370 cm3 

9) moc silnika: 75 KW ( 55KW) 

10) dopuszczalna masa całkowita: 2590 kg 

11) dopuszczalna ładowność: 955 kg 

12) wskazania licznika: 327 979 km 

13) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegow: 2 / przedni (4x2) / manualna 

14) rodzaj kabiny: 6 osobowa 

15) kolor nadwozia: żółty 2 warstwowy typu uni 

16) badanie techniczne do: 14.02.2021 

17) nr VIN: WV1ZZZ7OXH079509  

 

Samochód posiada uszkodzony silnik. 

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Wiśniewie po uprzednim kontakcie telefonicznym  

z Adamem Krasuskim, tel. kom.  695 990 728 

3. Cena wywoławcza: 

1. Cena wywoławcza samochodu 1 500 zł (słownie : jeden tysiąc pięćset zlotych) 

 



4. Wadium: 

1. Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej tj 150 zł. 

2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 19.02.2021 roku do godz. 12.00 

w Międzygminny Bank Spółdzielczy Zbuczyn O/Wiśniew Nr 34 9198 0003 

0100 1007 2001 0020, z dopiskiem wadium w postępowaniu na ustny przetarg 

nieograniczony na: sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4. 

3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się  

od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym 

terminie. 
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcje zalicza się na poczet ceny 

nabycia. 
5. Wadium złożne przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny 

wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

1. Miejsce Urząd Gminy Wiśniew przy ul. Siedleckiej 13, pokój 4 II piętro  

2. Termin — 19 lutego 2021 r., godz. 12:00 

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia        

     Przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego  

oświadczenia (załącznik nr 1). 

6. Pozostałe informacje: 

1. Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośednio po zakończeniu 

przetargu. 

3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio  

po zakończeniu przetargu. 

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy  

i zapłaceniu ceny nabycia. 

5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie 

www.wisniew.pl oraz www.wisniew.e-bip.pl. 
 

 

 


