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Dziewoklucz, dnia 17 grudnia 2019 roku

OGŁOSZENIE

Ochotnicza Straż Pożarna Dziewoklucz oglasza ustny przetarg (licytacja)

na sprzedaż samochodu strażackiego

1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem zbycia jest samochód ciężarowy, specjalny-pożarniczy marki MERCEDES BENZ

608D stanowiący własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewokluczu.

2. Dane identyfikacyjne pojazdu:

Rodzaj pojazdu: sa,nochód ciężarowj”

Marka: Mercedes-Bcirz

Model: 608D 6,St

Nr identyfikacyjny: 31041213209016

Przebieg pojazdu: 29279 krn

Rok produkcji: 1976r.

Rodzaj silnika: z zaplonern sarnoczynnynz

Pojemność silnika: 3972 cn?

Moc silnika: 63kW

Rodzaj nadwozia:fnrgon wydiużony 4 drzwiowy

Liczba miejsc: 6

Data pierwszej rejestracji: 17.03.1976,.

3. Cena wywoławcza pojazdu:

10.000.00 zł brutto (siownie: dziesięć tysięcy zlotych brutto)

Postąpienie w licytacji wynosi — 50.00 zł

3. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. 10-%y Urzędzie Gminy Budzyń.

uł. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń, I piętro, pokój nr ł15.



5. Miejsce i termin. w któn”m można obejrzeć pojazd:

Samochód można oglądać w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Przemysłowej 6A w Budzyniu po

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8 do I Są

Osoba do kontakt: Katarzyna Sawińska, teł. 672843201 wew. 109

6. Informacje dodatkowe:

• Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić

oryginał pełnomocnictwa.

• Cena osiągnięta xy przetargu stanowi cenę zakupu.

• Nabywca jest zobowiązany zaplacić cenę nabycia samochodu niezwiocznie po wygraniu przetargu

jednak nie dłuższym niż 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Wydarńe przedmiotu sprzedaży

nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarcia umo\4y.

• Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.

• Ochotnicza Straż Pożarna zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez

podawania przyczyny.

• Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Budzyń przy

ul. Przemysłowej I 6A w Budzyniu, pokój nr 109.

Prezes OSP

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

I. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń

2. na stronie internetowej: www.budzyn.pl

3. prasa lokalna
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