
Załąnmk NV ›
do lauąmenla Nr 5/2013
sum-nrze Musli . GmmyGhnmeck
z drwa 12 slvczmz zma mkv

BURMISTRZ MIASI'A | GMINVGLINOJECK

OGŁASIA

| Mermwv prielarg nieugranlcmnvna spnedaź samochodu specjalnego mierniczegoGst/a
marki STARmu

Whś elem przedmiotu sprzedaźy jest urząd Miasta i Gminyw GlinojeckumuwGllnuieck
ul. monka 11

1 Nazwa orezedresergamzamra przetargu
emma a qeck
„| Fionka 11

057450 Glmojeck
REGON

Strona mtemelowa:
E'malL
TEL 13/6740017
faxu/6742818
Gedzmy urzedowenre. w dn. robacze ed ppnredzrauku dn wątku od gudz mu do 1600
2 Osoba do kumam
LesVew Nawekewskr le1.23/6740017,67A2816
3 przed or sprzedazy
Przedmiotem Spneńazy ;es! samochód specjalny Wzarmczy GEMI/8 mam STAR 200
Rok umdukcp , 1933
Nr releśtracwny , cw 7965
Stan hczmka - 22452 km

ukrau/rleśr cvhndrów sdnika , RE
Polemnos'ć/moc srlnika , esAo ccm/110 kW

Rodzą napędu rtylny
Rodzaj pelrwe - ale; napędowy
uwaga: brak waznegu hzdama technicmegu
4 Termin . nne sce oglądania przedmmtu sprzedazy
Przedmml sprzedazy mozna uglądać w strażnicy Ochutmczq Strazy Pazernei w Glrnujecku przy
uLPuIne] n ed dma ukazania srę ugmszenia doma 25 sryczma 2018 raku w gedz. od 5.00 do 15 00

po wcześniejszymumdwrenm tełefomcznym pod numerem 23/67A0017, 2315742515
5 Instrukc'a warunków sprzedaży samoĘhadu gnzarmczego
1 Oferent wnieśc! formmarz efenewy w zaklejune) kcperme Dznacmnq naplsem
„orma na zakup samochodupazernizzego smz/s marki Star zuo"
' ' ać przed dniem 30. 01.2015 r. godx. nnn

z Olenę nawezy zmzyć w zemkmęre. kopercie na adres—

urząd Miasta . Gmmv w Ghuoiecku
ul Płocka 12435450Glmmeck
Sekretanal do dma 30.01.2018 roku dm godz man
3 Ołena mzona do przetargu powmna zewrerat:
'm're, nazwrske » adres mh nazwe (firmęh . sredzrpe nłerema,
rformulan ofermwofcenowv wg za~ącznike nr :



-kop|e wpiacenia wadium
roświadczeme oferenta, ze zapoznat są ze stanern przedmiotu przetargu iub, ze pnnos'i
odpowreozrainość za skutki wynikayare z rezygnaqr ogieuzrn

A. Okres zwiazania z oferta wynuxi 11: dm
5. cena wvwnlawcxa akreślana zastata na kwmę unum zt hlunn
sv Mtelsce i termin otwarcra alert
Otwarcie ofert Odbędzie się w urzędzie Miasta i Gminy w siinajeetu, ul Płocka 1106450 Giinoieck,
pok, nr 15
Data atwaraa. dnia 30 Stycznia zma roku o gndz 11.00
6 Wa
Kwuta wadium. 430,00 zi

Warunkiem uczestnictwa w przetargu Jesi wntata wadium najpóźniej do dnia 19 Slvclma 2013 roku

na konto urxędu Miasta i GminyGlinnieck Nr asszzsaonsanomnzooauzso
z adnotaqa „Wadlwrirzakup samochodu pozamiczego Star 100”.
Warunek w esrenra wadium będzie soetnrony wówczas, gdy środ ;: enieżrre znajdą sie na rachunku
urgamulora przetargu naypozrne. wdmu 19 Stycznia 1011 roku ma godz 16 co
Wadium wmexione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w
przypadku ucnyiania sie przez tę osubę od wykanama wymaganych cxvnnaści Iwnazanvch z wygraną
pnetargu, wadium przepada na rzerz sprzeoayarego pozostatyrn uczestnikom wadium zostanie
zwrócone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu w farmie tatrey, w ,akrey zostana wptarane, czyli
zwrot na konto, z ktorego wpłynęła
przetarg uzna ye się za skuteczny : chwilą spelnie Wszystkich wymogów tormainycn przetargu
Nahvwca zabawiazany będzie downiesienia naleznei kwoty okreśionei w ofercie oraz
wyprawadzema | zabrania poyaztiu w ciagu 14 dni od daty ruzslrzvgmęcia przetargu,
77 Burmistrz Miasta iGmm zastrzeea sobie prawo unlewazmema przetargu bez podania orz cz n .


