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Bartniczka, dnia 01 marzec 2023.

wójt Gminy Bartniczka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytację na sprzedaż

ciągnika Ursus C 360 3 P

1" Frzedmiotem sprzedaĘ jest: Ciągnik rolniczy Model/typ pojazdu: C 360 3P

Nr rejestracyjny: CBR 93 TN Rok produkcji - 1989

2" Pojazd moŻna obejrzeć do 09.03.2023r. w godzinach od 10.00 do 13.00, po
wczeŚniejszym ustaleniu terminu oględzin. osoba do kontaktu w sprawie
przeprowadzęnia oględzin: Marta Filipkowska' tel' 564936814, e-mail:
dro gi@,u gbartniczka.pl.
Załączntkt do niniejszego ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej:

:,.. lĄĄĄłv.bip. bartniczka.pl'

3. Cęna w1łvoławcza wynosi - 7 000,00.

4. Przystępujący do przetargu zobowlązani są do wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł
na konto Gminy Bartniczka prowadzone przez PKO BP SA Brodnica, nr 98 IO2O 5024
0000 15.02 0010 2186 w tęrminie do dnia 10.03.2023r. do godziny 9.00.

Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznaniakwoty na ww. rachunku
baŃowym' Wadium złożonę ptzęZ wygrywającego zostanię za|iczone na poczet zakupu
pojazdu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu' który Wgrał przetatg uchyli się
od zawarcia umowy.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2023r. o godzinie 12.00 w lJrzędzie Gminy
Bartniczka, ul" Brodnicka 8' pokój nr 5 (sala posiedzeń).
Uczestnik przetargu powinien posiadać ze sobą dowód wpłaty wadium.
Uczestnik przetargu moŻę działac przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Postąpienie w licytacji wynosi 200 z|.

Przetargjest wazny jeśli nastąpi jedno przystąpienie.

6' Zasttzega się prawo do uniewaznienia lub odwołan ia przetargubez podani u pory"ryny.

7.Cęnaosiągniętawprzetargustanowicenęzakupu.

8. Naby'wc a zobowiązany jest zapłaciÓcenę nabycia nie'*łocznie po wygraniu przętargu
jednak w terminie nie dłuzszym niz7 dni od dnia przeprowadzentaprzetatgu.



9. Wydanie przedmiotu sprzedaŻy nabywcy nastąpi po zawarciu umowy kupna-sprz edaŻy
nastąpi ntezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaŻy moŻna uzyskaó pod

nr tel. 56 4936814. Osoba do kontaktu : Marta Filipkowska

Załączntkt:
3) oświadczenie nabywcy, Że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
4) wzor umowy kupna sprzedaŻy,

Barlniczka, dnia 03 marzec 2023.
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