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Gminy Bartniczka

Wójt Gminy Bańniczka
o

głasza pis emny przetar g nieo graniczony na sprzed,aż

samochodu specjalnego pożarniczego ŻUX156B
I.

Przędmiotem sprzedłżyjest:
Samochód specjalny pożarniczy

Model/typ pojazdu: Żuk I 56 B

Nr rejestracyjny: CBRl

Rok produkcji: 1983
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II. Pojazd możnaobejrzeć do 15.03.2018r. w godzinach od 1000 do 1300, po wcześniejszym
ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu w sprawie p.z.p.o*adzęnia ogtĘaŹin:
Filipkowsk a Marta, tel. 5 6 493 681 4, e-mail : dro gi@ugbartniCzka.lrl
Załączniki do niniejszego ogłoszenia są dostępne na stronie intemetowej:
www. bip.bartniczka. pl.

III. Cena wywoławcza

wynosi - brak.

IV. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł
na konto Zamawiającego, prowadzonę pTzęz PKO BP SA Brodnica, nr 98 1020 5024
0000 1502 0010 2186 w terminie do dnia 16.03.2018r. do godziny 1200
Jako tęrmin wniesienia wadium ptzyjęty zostaje termin vznańakwoty na rly/w rachunku
bankowym. Wadium złożone przez lvygrywającego zostanie zaliczone napoczetzakupu
Pojazdv, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert!.
Wadium nie podlega zrłłotowi, gdy uczestnikprzetargu, który wygrał przetarg,uchyli się
od zawarcia umowy.

V. Oferta powinna byc złożona w zamkniętej kopercie z napisem
,,

Oferta na zakup

-

samochód specjalny pożamiczy

ŻUK

:

756 B''

,

Oferta winna zavlieruć w szczególności:
1) imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy,
2) oferowaną cenę,
3) oŚwiadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (załączniknr 1 do
niniej szego ogłoszenia).

VI. Pisemne oferty cenowe wraz zkserokopią wpłaty wadium naleĄ składać w terminie do
dnia 16 marca 2018r. do godziny 1200 w IJrzędzie Gminy Bartniczka,
ul. Brodnicka 8, pokój nr 2 (sekretariat).
Vll.Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1215 w IJrzędzie Gminy Bartniczka,
ul. Brodnicka 8, pokój nr 5 (sala posiedzeń) - otwarcie ofert jest jawne.
YIII. Zastrzega się prawo do zamknięciaprzetargubęz wybrania jakiejkolwiek z ofert.

IX. O wyborze ofert będzie decydowaó najv,ryższazaproponowana cena,

X,

W Przypadku złożeniadwóch lub więcej ofert o tej samej cenie, Sprzedający odrębnym
pismem Wznaazy termin do złożenia ofert dodatkowych.
Kupujący, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen nlższych ntż
zaoferowanę w złożonych ofertach.
Nabywca zobowiązany jest zapłacic cenę nabycia w terminię 2 dni od dnia zamknięcia
przetargu.

Xi. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy po zawarciu umowy kupna-sprz
ntezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

edaży nastąpi

Dodatkowe infbrmacje dotyczące przedmiotu sprzedaży mozna uzyskaó pod nrtel.56 4936Bt4.

Załączntki:
1) oświadczenienabywcy , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
2) wzor umowy kupna sprzedaży,

Bartniczka, dnia 09 marca 2018r.

