
OG OSZENIE  O  PRZETARGACH  NA  SPRZEDA
N/W  MIENIA RUCHOMEGO  B CEGO  W ASNO CI

GMINY  I OWA

1. Nazwa i siedziba sprzedaj cego:
G m i n a  I  o w a
u l.  e r o m s k i e g o  27
68 – 120  I  o w a

 t e l.: (0-68) 368 – 1400, fax:  368 – 1401
strona internetowa: www.ilowa.pl
e-mail: ilowa@ilowa.pl
2. Miejsce i termin, przeprowadzenia przetargów:
Przetargi odb  si  w dniu 18.12.2009r. w siedzibie Urz du Miejskiego w I owej ul. eromskiego 27
pok. Nr 8, w ni ej podanych godzinach:
1. Przetarg na samochód TATRA odb dzie si  o godz.11.00.
2. Przetarg na agregat pr dotwórczy odb dzie si  o godz.11.20.
3. Przetarg na przyczep  niskopodwoziow  odb dzie si  o godz.11.40.
4. Miejsce i termin, w którym mo na obejrze  przedmioty sprzeda y:
Przedmioty sprzeda y wystawione b  do  obejrzenia  po telefonicznym uzgodnieniu terminu tel.(0-
68)  368 – 1420 lub (0-68)  368 – 1412.
5. Przedmioty sprzeda y:

L.p. Nazwa sprz tu
(marka / typ) Ilo Numer fabryczny

(podwozia, silnika)
Rok

produkcji Wadium
Cena

wywo awcza za
szt / kpl (z )

1 TATRA 138 ASC 032 1 337247 1972 500,- z 5.000,- z

2 Agregat pr dotwórczy
23ZPP26HH12 1 806/20466/552963 1971 1.200,- z 12.000,- z

3 Przyczepa specjalna
niskopodwoziowa 1 POM- rem, typ TO 35 1980 280,- z 2.800,- z

6. Wysoko  wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
1.  Warunkiem   przyst pienia   do   I  przetargu   jest   wp acenie  wadium  w  gotówce

w  wysoko ci   10%   ceny   wywo awczej   wybranego   sprz tu    w  terminie  do
dnia 18.12.2009r.  do godz. 10.30 w kasie Urz du  Miejskiego ul. eromskiego 27.

2. Wadium dla uczestnika, który przetarg na okre lony przedmiot sprzeda y wygra, zostanie
zaliczone na poczet ceny sprzeda y, pozosta ym uczestnikom wadium zostanie zwrócone
niezw ocznie po zako czeniu przetargu.

3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik ka dego przetargu, który wygra
przetarg uchyli si  od zawarcia umowy.

7. Minimalne post pienie (przebicie) w ka dym z przetargów wynosi 100,00 z .
8. Stawienie si  jednego uczestnika wystarcza do odbycia danego przetargu. Przetarg uwa a si

za wa ny je eli uczestnik przetargu zaproponuje jedno post pienie.
9. Nabywca jest zobowi zany zap aci  cen  nabycia rodka trwa ego w terminie do 7 dni

liczonych od daty zako czenia przetargu.
10. Wydanie ka dego przedmiotu sprzeda y nast pi w terminie do 7 dni po zap aceniu ceny

nabycia.
11. Organizator  przetargów  zastrzega  sobie  prawo  przesuni cia terminu rozpocz cia

przetargów  lub  ich  uniewa nienia,  a  tak e  wycofania  z  przetargów poszczególnych jego
pozycji bez  podania przyczyny.

12. Sprzedaj cy  nie  ponosi odpowiedzialno ci z tytu u r kojmi za wady sprzedanych towarów.
Zakupiony towar nie podlega reklamacji.

/-/   BURMISTRZ    I OWEJ

http://www.ilowa.pl
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