
Przetarg na zbycie dwóch samochodów specjalnych pożarniczych oraz pompy pożarniczej 

Wójt Gminy Kroczyce ogłasza przetarg ustny (licytacja) na zbycie mienia ruchomego tj.  

  

1.Samochodu  specjalnego  pożarniczego  marki STAR 25.  

   Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2010 r. o godz. 11ºº w Urzędzie Gminy Kroczyce, ul.  

   Batalionów Chłopskich 29, II piętro sala nr 15. 

  Dane techniczne pojazdu: 

Marka – STAR  Masa własna – 4990 kg 

Typ - 25 Masa całkowita – 7850 kg 

Nr rejestracyjny – SZA 126B Data pierwszej rejestracji – brak zapisu 

Rok produkcji – 1960 r. Ilość miejsc - 7 

Rodzaj pojazdu – samochód specjalny pożarniczy Wskazania licznika -24729 km 

Nr ramy - 29921 Dopuszczalna ładowność – 2860 kg 

Rodzaj silnika – niskoprężny, typ S42/benzynowy Stan  techniczny; niesprawny 

Pojemność silnika – 4680 cm
3
  

  Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi 1.200,00 zł. brutto /słownie;  

   jeden tysiąc dwieście złoty/. 

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny  

  wywoławczej tj.120,00 zł. /słownie: sto dwadzieścia złoty/, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 

  10ºº w kasie tut. Urzędu Gminy. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia na rzecz  wygrywającego     

   przetarg, zaś pozostałym uczestnikom biorącym udział w przetargu  wadium  zostanie zwrócone.  

   Postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,00 zł. 

   Wylicytowaną cenę za samochód należy wpłacić  najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.  

   Samochód będzie udostępniony do oglądania w  OSP Biała Błotna. Zdjęcia samochodu można też 

   pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Gminy Kroczyce /www.kroczyce.bip.jur.pl  

 

2.Samochodu  specjalnego pożarniczego marki STAR 660. 

   Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2010 r. o godz. 11³º w Urzędzie Gminy Kroczyce, ul.  

   Batalionów Chłopskich 29, II piętro sala nr 15. 

  Dane techniczne pojazdu: 

Marka – STAR 660, Masa własna – 6950 kg 

Typ – A 660 M2 TECH Masa całkowita – 11450 kg 

Nr rejestracyjny – SZA E785 Data pierwszej rejestracji – 01.01.1972r. 

Rok produkcji – 1972 r. Ilość miejsc - 7 

Rodzaj pojazdu – samochód specjalny pożarniczy Wskazania licznika - 3773 

Nr ramy - 224023 Dopuszczalna ładowność 4500kg 

Rodzaj silnika – niskoprężny, typ S477 E3W/benzynowy/ Stan techniczny -sprawny 

Pojemność silnika – 4680 cm
3
  

  Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi 4000,00 zł brutto (słownie:  

  cztery tysiące złoty). 

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny  

  wywoławczej tj. 400,00zł.(słownie; czterysta złoty), najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10ºº  w 

   kasie tut. Urzędu Gminy. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia na rzecz  wygrywającego przetarg, zaś    

  pozostałym uczestnikom biorącym udział w przetargu  wadium  zostanie zwrócone.  

  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 400,00zł 

  Wylicytowaną cenę za samochód należy wpłacić   najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

  Samochód będzie udostępniony do oglądania na posesji  Siedliszowice nr 50. Zdjęcia samochodu można też 

  pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Gminy Kroczyce /www.kroczyce.bip.jur.pl 

3. Pompy   pożarniczej. 

  Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2010 r. o godz. 12ºº w Urzędzie Gminy Kroczyce, ul.  

   Batalionów Chłopskich 29, II piętro sala nr 15. 

  Dane techniczne pompy: 

Producent – Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych Rodzaj  silnika – wysokoprężny 



Typ – MSD 363 Moc silnika – 6,3 kW  przy 2700 obr/min 

Rodzaj – pompa pożarnicza wirowa, odśrodkowa 

(szlamówka) 

Pojemność silnika – 579 cm
3
 

Nr nadwozia - 35074 Ilość cylindrów – 1 

Rok produkcji 1988 Zbiornik paliwa o pojemności – 10 l. 

Wydajność 1000 l/min Masa całkowita pompy 200 kg 

Wysokość tłoczenia – 15 metrów słupa wody Stan  techniczny- uszkodzona 

  Cena wywoławcza pompy przeznaczonej do sprzedaży wynosi: 300,00zł. brutto (słownie: trzysta złoty). 

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny  

  wywoławczej tj. 30,00 zł. (słownie: trzydzieści zł.), najpóźniej w dniu przetargu do godz.  10ºº   w  

  kasie tut. Urzędu Gminy. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia na rzecz  wygrywającego przetarg, zaś  

  pozostałym uczestnikom biorącym udział w przetargu  wadium zostanie zwrócone.  

  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 30,00 zł. 

  Wylicytowaną cenę za pompę należy wpłacić  najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

  Pompa będzie udostępniona do oglądania w  OSP Kroczyce.  Zdjęcia pompy można też  pobrać 

  bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Gminy Kroczyce www.kroczyce.bip.jur.pl  

 

Szczegółowe informacje związane z przetargiem  można uzyskać w  tut. Urzędzie Gminy  II piętro pokój nr 16 

w godz. od  8.00 do 15.00  lub tel. 34) 3152150 do 5 wew. 39  e-mail; kroczyce@kroczyce.pl 

 

Treść ogłoszenia została umieszczona na stronie internetowej biuletynu  informacji  publicznej  Urzędu Gminy 

Kroczyce  www.kroczyce.bip.jur.pl 

 

Kroczyce dnia 16.08.2010 r. 


