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W6jt Grniny Stary Targ
Rady Ministr6w zdnia 14wrzesnia2004r. wsprawie
Napodstawierozporzqdzenia
przetarg6w
oraz rokowafnieruchomoSci(Dz.U. z
sposobui trybu przeprowadzania
zp62n.zmianarni)
2004r. Nr 207po2.2108
Zaprasza do rokowafi

na sprzedai !

1/ samoch6d
ciqzarowyKIA PREGIO2,7 D rok produkcji2001, nr seryjny
skokowasilnika2665cm3diesel, moc silnika82 KM
KNETB2SI2YK ,pojemnoSd
,rozrz.qdna kolkachzqbatych, skrzyniabieg6wmanualna5-ciobiegowa,ilosi miejsc6,
max ladownoSi1410kg, przebieg418,900km .Pojazdsprawnytechnicznie
,
. Standobry,pierwszywlaSciciel.
zarejestrowany,
ubezpieczony
zlotych00/100
Cenawywolawcza 4.460,00 zl. ( czterytysi4ceczterystaszeSidziesiqt
gr. ) WysokoSdzaliczki ( wadium) 446,00zl

Rokowaniaodbgd4sig 10 stycznia2012r. o godz,9)L0
w sali nr 3a budynku Urzqdu Gmirry .
PisemLe zgloszenie do udzialu w tgkowaniach musi zawierad
1) imig, nazwisko i adres albo nazwg lub firmE oraz siedzibE
2) datq sponqdzenia zgloszenia
3) oSwiadczenie,2e zglaszajqcy zapoznalsiq z warunkami rokowari i przyjmuje te
warunki bez zasttze2en.
4) proponowana cenQ i sposob jej zaplaty ,
5) proponowany spos6b rcalizacji dodatkowych warunk6w rokowaf.
Do zgloszenia nalely dol4czyt kopie dowodu wplaty zaliczki,kt6ra nale?y ",r,placi6
do dnia 10 stycznia 2Al2 r. do godz.8,50 na konto Urzgdu Gminy Stary Targ nr
1321820000070.
4083090000001
Pisemne zgloszenie zar,vieraj4ce w/w dane nale?y sklada6 w zamknigtej kopercie z
napisem ,, Zgloszenie do udzialu u' rokon'aniach na samoch6dciEzarowy KIA ,, w
IJrzgdzie Gminy w Starym Targu w sekretariaciew pokoju nr 5 do dnia 10 sfycznia
2012 roku do godz. 900CI.
OgloszonyI przetarg nieograniczony w dniu 04.08.2011r. ilI przetarg nieograniczony w
dniu 17"08.2011r. onz rokowaniaw dniu 07.09.2011r. zakohczylsiEwynikiem negatywnym
poniewa2nie zglosil siq zadenuczestnik.
"

Zaliczka zostanie zaliczona na poczet sprzeda?y osobie kt6ra wygra przetarg , o w
przypadku uchylenia siq pruez osobg od zawarciaumowy , zaliczka przepada na rzecz
sprzedaj4cego.W6jt Gminy zastrzega sobie prawo zamkniEcia rokowaf bez wybrania
nabyrvcy. Informacje o powylszym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzgdzie
20 , poktij nr l2,Telefon 55 640-50-50.wew.23
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