
wójt
Grniny Bartniczka

wójt Gminy Bartniczka

oglasza przetarg ustny nieograniczony - licytację na sprzedaż

przy czepy Autos an D -7 32.

1. Przedmiotem sprzedaŻy jest:

P r zy czepa cięŻar csw a rclntcza

Nr rejestracyjny: CBR 22CV

Model/typ pojazdu: D-732

Data pierwszej rejestracji 1988r.

2. Pojazd moŻna obejrzeć do 09.03.2a23r. w godzinach od 10.00 do 13.00, po
wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. osoba do kontaktu W sprawie
przeprowadzen|a oględzin: Marta Filipkowska, tęl" 564936814, e-mail:
dro gi@,u gbartniczka.pl.
Załączntki do niniejszego ogłoszenia Są dostępne na stronie internetowej:
www.bip.bartniczka.pl.

3' Cena uTwoławcza wynosi - 6 000,00.

4. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokoŚci 500,00 zł
na konto Gminy Bartniczka prowadzone przez PKO BP SA Brodnica, nr 98 I02O 5024
;0000 1502 0010 2186 w terminie do dnia 10.03.2023r. do godziny 9.00.

Jako tęrmin wniesienia wadium przyjęty zosta-ie termin uznania kwoty na ww" rachunku
bankorłym' Wadium złoŻone ptzez wygrywającego zostantę zaltczone na poczet zakupu
pojazdu, a pozostałym uczestnikom złvrócone niezwłocznje po dokonaniu wyboru ofer1y.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnikprzetatgu, który wygrał przetarg uchyli się
od zawarcia umowy"

5"Przetarg odbędzie się w dniu n.a3.2023r. o godzinie 10.30 wUrzędzie Gminy
Bartniczka, ul. Brodnicka 8, pokój nr 5 (sala posiedzeń).
Uczestnik przetargu powinien posiadać ze sobą dowód wpłaty wadiurn.
Uczestnik ptzetargu mozę działac prZęZ pelnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawiÓ oryginał pełnomocnictwa.

Fostąpienie w licytacji wynosi 200 zł.

Pruetargjest wazny jeśli nastąpi jedno przystąpienie.

6. Zastrzega się prawo do unięwaznienia lub odwołantaprzetatgu bez podaniaprzyczyny.

7, Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.

8. Nabywca zobowtązany jest zapłactc cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu
jednak w terminię nle dłuŻszymntŻ 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

9. Wydanie przedmiotu sprzedazy nabywcy nastąpi po zawarciu umowy kupna-sprzedaŻy.
nięzwłocznte po zapłacęniu ceny nabycia'



Dodatkowe inflormacje dotyczące przedmiotu sptzedaŻy można uzyskaó pod

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

Załączniki:
1) oświadczenie nabywcy, Że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
2) wzor umowy kupna sprzedaŻy,

Bańniczka, dnia 03 marzec 2023.


