Burmi§trz Nowego Dworu Gdańskiego

oglasza

ustny prżeta_rg nieograniczony na sprzedaż niźej rłl,mienionych pojazdów samochodowych:

1.

Samochód pożar'liczy Star 26P, nr fabtycztty 12.9906, ru silnika 0198, rok prodŃcji
1971, m rejestracyjny ELB 506c
cena rł,}'rvołalvcza i 2.000 zł,

2.

Samochód pożaniczy STAR 660, nr fabryczny 3133254, rrr silnika 1158, rok
produkcji 1983, nr rejestracyjny ELM 3 082
c€na wywolawcza : 3.000 zl.

Do cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie podatek vAT,
Wadium wynosi 20 7o ceny $Ywoławczej każdego pojazdu.
Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2012 r. o godz. 10,00 w Sali konferencyjnej Urzędrt
Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskinr przy ulicy Wejhera 3,
W przetalgu mogą blać udział osoby fizyczne i prarr,rre, które wpłacą wadium na konto
Urzędu Miejskiego rł,Nowym Dworze Gdańskirn Nr 89 8306 0003 0000 8006 2OO0 0040
najpóźniej na trzy dni przed datą przeprolvadzenia przetalgu, Jako datę wpłaty wadium licz),
się data \łplywu na konto.
Wpłacone lvadium zalicza się osobie, któr.a plzetarg lvygrała na poczet ceny nabycia pojaztlu.
Wadium ulega przepadkorł,i rł, razie odstąpienia od zawarcia umowy przez uczestlriĘ który
przetfig §ygrał.
Uczestnikom którzy przetarg nie wygrali. \ł,adium Zostanie zwócone w ci€u trzęch dni
od daty Zamknięcia prżętargu.
Wpłacenie wadium lównoznacżnę jest z zapoznanien się z zarządzeniem o splzędaży
i regulaminęm przetargu oraz ich akceptacją
Wylicytowana ,cena spźedażypojazdó\ł, płatna będzie jednorazowo na konto Urzędu
Miejskiego w Zuławskim BaŃu Spółdzielczym Nr 26 830ó 0003 0000 8006 2000 0010
w taki sposób, aby cała \łymagana należnośćbyła na koncie rJo chwili podpisania umowy,
Zawalcie umo\łT nastąri w teminie cżemastu dni od dnia rozstrzygnięcia prżetargu.
Pojazdy moZna oglądać w dni robocze w godz. od 8,0O do 14,00|
- sarnochód STAR 26P w Solnicy - warsztat Pana J, Kaca przy drodze kajowej Nr
,,7''
- samochód STAR 660 w No\D,rrr Dwoże Gdańskim ul. Drzl,mały 4 (OSP),
Dodatko§Tch infonnacji o przedmiocie przętargu udzięla się w siedzibie Urzędu Miejskiego
$,No\łym Dworże Gdańskim pokój nr 23, Tel, (55) 247 24_0l werł,. 31.
Zastrzega się plawo unieważnienia przetargu lub u,ycofania posżczególnych składników
bez podania przyczy1,l.

Nowl,Dwór Gdallski, 14,12.20l

1 r.

