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W6jt Gminy Stary Targ

Napodstawie rczporzqdzeniaRady Ministr6u, zdnia 14wrzeSnia2004r. 'ir sprawie
sposobui trybu przeprowadzaria
przetargow
oraz rokowarinieruchomoSci(Dz.IJ. z
2004r. Nr 207poz.2l08zp62n.zm;anami)
Zaprasza do rokowari na sprzedai :
l) samoch6dciE2arowy
KIA PREGIO2,7 D rok produkcji2001,numerseryjny
KNETB2SI2YK506983, pojemno36
skokowasilnika2665cm3diesel,moc silnika82 KM
bieg6wmanualna5-ciobiegowa,iloSi miejsc6,
,rozrzqdna k6lkachzEbatych,skrzynia
max.ladownosi1410kg,przebieg404406km. Pojazdsprawnytechnicznie
.Standobry,pierwszywla5ciciel.
,zarejestrowany,ubezpieczony
Cenawyrvolawcza,
4.460100zl.(cztery tysi4ceczterystaszesidziesiqt
zlotych0O/l00gr)
Wysoko3d zaliczki ( wadium ) 446,00z\.
2) samoch6dspecjalny-pohamiczy
STAR P 244L , silnik -STAR 359 M, wysokoprg2ny
6 cylindrowy,moc silnika-110kW ,maxladownoS65630kg ,skrzyniabieg6wsynchronizowana
pluswsteczny, zbiornikwody- 25001,przebieg-10744
,pigciobiegowa
km. Pojazdsprawnytechnicznie
( w gotowoSci
bojowej) .Rokprodukcji1981, numer
seryjny07264,typStar244L .
Cenawywolawcza7.410,00zl ( siedem fysipcyczterystadziesig6zlotych00/100gr.
Wysoko5d zaliczki (wadium ) 741,00zl.

Rokowaniaodbgd4sip 7 wrze5nia 20ll r. o godz.9)15
w sali nr 3a budynku UrzEdu Gminy .
Pisemne zgloszenie do udzialu w rokowaniach musi zawiera6
1) imiE, nazwisko i adres albo nazwE lub firmg oraz siedzibp
2) datg sporzqdzenia zgloszenia
3) oSwiadczenie,2e zglaszqqcy zapoznalsiEz warunkami rokowah i przyjmuje te
warunki bezzastrzelen,
4) proponowana cenE i spos6b jej zaplaty ,
5) proponowany spos6b realizacji dodatkowych warunk6w rokowari.
Do zgtoszenia nale?y dolqczy(,kopie dowodu,wplaty zaliczki,kt6ra nale?y wplaci6
do dnia 6 wrze5nia 20ll r. na konto Urzgdu Gminy Stary Targ nr 4083090000001132182
0000070.
Pisemne zgloszenie zawrerajqce w/w dane naleZy sktadad w zamknigtej kopercie z
napisem ,, ZgNoszenie do udzialu w rokowaniach na samoch6d cigZarowy KIA lub
samoch6dpo?arniczy,, w Urzgdzie Gminy w Starym Targu w sekretariaciew pokoju nr 5
do dnia 7 wrze5nia 2011 roku do godz. 9,00r.
OgloszonyI przetarg nieograniczony w dniu t04.08.2011r. iII przetarg nieograniczony w
dniu 17.08.201b. zakohczyl siE wynikiem negatywnym poniewaZ nie zglosil siE Zaden
uczestnik.
Zaliczka zostanie zaliczona na poczet sprzeda?y osobie kt6ra wygra przetarg , 4 w
przypadku uchylenia sig przez osobg od zawarcia u.mowy , zaliczka przepada na rzecz
sprzedaj4cego.W6jt Gminy zastrzega sobie prawo zamkniEcia rokowari bez wybrania
nabywcy. Informacje o powy2szym udziela Iteferat Rozwoju Gospodarczegow UrzEdzie
Gminy Stary Targ , ul. Swierczewskiego20 , pok6j nr l2,Telefon 55 640-50-50.wew.23
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