
wójt Gminy Bartniczka

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

autobusu o nr rejestracyjnym: CBR K716

I. Przedmiotem sprzedaĘ jest pojazd:

Marka: AUTOSAN S.A.

Wersja: 41

Nr rejestracyjny: CBR K716

Rodzaj pojazdu: Autobus dalekobieżny

Model/typ pojazdu: H9.21 12.5t

Rok produkcji: 2001

II' Pojazd moŻna obejrzec do 10.10.2014r. w godzinach
wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. osoba
przeprowadzenia oglę dzin przedmiotu sprzeduŻy : Czesław
e-mail : woda(d,ugbartniczka.pl.
Załącznlki do niniejszego ogłoszenia Są dostępne
www. bip. bann iczka.pl.

IIII' Cena wywoławcza wynosi - 32 000,00 zł
IV. Przystępujący do przetarguzobowtązani są do wpłaty wadium w wysokości 1 000,00 zł

na konto Zamawtającego' prowadzone prZeZPKo BP SA Brodni"u, * 65 IO2O5O24 0000
1102 0010 0842w terminie do dnia 09.10.2014r. do godziny 15.00.

Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznaniakwoty na 1z7/w rachunku
bankowym' Wadium złoŻone przezwygrywającego zostanie zdriczóne na poczet zakupu
pojazdu, apozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał ptzetarg, uchyli się
od zawarcia umowy.

V. oferta powinna być, złożonaw zamkniętej kopercie z napisem :

,, Oferta nazakup - AUTOBUSU - CBR K716".

oferta winna zawlerać:
1) imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy,
2) oferowaną cenę'
3) oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (załącznlknr 1 do

niniej szego ogłoszenia).

VI. Pisemne oferty cenowe wTaZ z kserokopią wpłaty wadium naleŻy składać w terminie do
dnia 10 października 2014r. do godziny 10.00 w lJrzędzie Gminy Bartniczka,
ul. Brodnicka 8' pokój nr 2 (sekretariat).

VII. otwarcie ofer1 nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10.15 w IJrzędzie Gminy
Bartniczka, ul. Brodnicka 8, pokój nr 5 (sala posiedzeń).

od 10.00 do 13.00, po
do kontaktu w sprawie
Przeracki, tel. 56 4936813,

na stronie internetowej:



YIII' Zastrzega się prawo do zamknięciaptzetargu bez wybrania jakiejkolwiek zofert.
x. o wyborze ofert będzie decydowac nĄwyższazaproponowana cena'

W przypadkuzłoŻenia dwóch lub więcej ofert ó tej samej cenie, Sprzedający odrębnym
pismem Wznaczy termin do złoŻeniaofert dodatkowych.
Kupujący, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferowac cen niŻszych niz
zaofęrowane w zŁoŻonych ofertach.

X' Nabywcazobowiązany jest zapłacic cenę nabycia w terminie 2 dni od dnia zamknięcia
przetargu.

XI. Wydanie przedmiotu sprzedaŻv nabywcy po zawarciu umowy kupna-sprz eduizynastąpi
ntezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży moŻna uzyskaó pod nr tel. 56
4936813.

Załączniki:
1) oświadczenie nabywcy, Że zapoznał się ze stanem przedmiotu ptzetatgu,
2) wzor umowy kupna sprzedaży,
3) wycenapojazdu.

Wójt Gminy Baftniczka
Bartniczka, dnia 2 pńdziernika 201 4r.
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