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Lubomierz, 28.11.2017 r.

Ogłoszenie sprzedaży samochodu strażackiego

Urząd  Gminy  i  Miasta  Lubomierz  ogłasza  pisemny  przetarg  na  sprzedaż   POJAZDU
POŻARNICZEGO ŁADA NIVA, NR REJESTRACYJNY  DLW K126.

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz,
ul. Plac Wolności 1
59-623 Lubomierz

2.Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
Marka i model- ŁADA NIVA 
-Nr karty pojazdu AAA2723387 
-przebieg 55400
-moc silnika 59 kW
-rocznik 2002
-dobry stan techniczny, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC+NW
-odbiór pojazdu na własny koszt i we własnym zakresie;
-pojazd jest w użytkowaniu jednostki OSP Lubomierz.
-cena minimalna 10.000,00 zł.
-całość  zaoferowanej  ceny  winna  być  wpłacona  na  konto  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Lubomierz
przelewem  przed odbiorem samochodu.
3. Miejsce i termin oględzin pojazdu:
W celu dokonania oględzin pojazdu oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować
się  telefonicznie  pod nr  tel.  504-623-454 (P.  Bartosz  Krzyżanowski)  oraz  w Urzędzie  Gminy  
i Miasta Lubomierz, tel. 075-7833166 wew.42

Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz pl. Wolności 1.
59-623 Lubomierz w pokoju nr 12 (sekretariat) w terminie do dnia 12.12.2017 r.
 Oferta winna zawierać:
-imię i nazwisko/adres oferenta lub nazwę/adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna, nr 
telefonu i nr faksu;
-datę sporządzenia oferty
-oferowaną cenę za samochód i jej sposób zapłaty;

O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie.
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  Załącznik nr 2

                                                                                                          ……………dnia 2017 r.
Dane dot. oferenta:

….........................
            imię

………………….
            nazwisko

………………….
            adres

………………….
           nr telefonu

Gmina Lubomierz
Plac Wolności 1

59-623 Lubomierz

                                                                                                
                                                                                                 

FORMULARZ  OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż POJAZDU SPECJALNEGO 
POŻARNICZEGO ŁADA NIVA, NR REJESTRACYJNY DLW K126.

1.Oferujemy zakup samochodu Łada  Niva zgodnie z ogłoszeniem o sprzedaży j/w za kwotę:
………….. zł
(………………………………………………………………………………………………zł)

słownie

2.Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej”, warunki akceptujemy .

3.Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz Bank 
Spółdzielczy 81 8384 1022 0000 0811 2000 0007.

                                                               ..…………………………………………..
                                                                                                   (Imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta


