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Budzyń, dnia 23 października 2018 r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Budzyń oglasza ustny przetarg (licytacja)
na sprzedaż samochodu ciężarowego

Przedmiot przetarĘu:
Przedmiotem zbycia jest samochód ciężarowy murki PEUGEOTBQXER 2,8 HDI stanowiqcy
mienie Gminy Budzyń.
Dane identyfikacyine jojazdu:
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowi”
Producent: A utomobdes Peugeot
Marka: Peugeot
Model: Boxer
Typ: 208 HDI
Nr identyfikacyjny: yF3233GŁ216122850
Przebieg pojazdu: 275718 kin
Rok produkcji: 2001 r.
Rodzaj silnika: z zaplonem samoczynnym

Pojemność siLnika: 2800

cm3

Moc silnika: 94 kil”
Rodzaj nadwozia: Dubel Kabina

—

Skr;yniowe

Liczba miejsc: 7
Kolor: Zielony
Data pierwszej rejestracji: 26.11.2001
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Cena wywolawcza samochodu osobowc2o
Postapicnie
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licytacji wynosi
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50,00 zi

Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 r. o godzinie l0 w Urzędzie Gminy Budzyń
ul. Przemyslowa 16 A, 64-840 Budzyń, pokój nr 115 (I piętro)

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

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu
przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia przetargu. Wydanie
przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu
umowy.
Przetarg jest ważny, jeśłi nastąpi jedno postąpienie.
Wójt Gminy Budzyń zastrzega sobie prawo unieważnienia łub odwołania przetargu bez
podawania przyczyny.
Błiższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Budzyniu,
ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń pokój nr 121 tel.672843201 w. 121.

Samochód można ogłądać w siedzibie Urzędu Gminy przy uł. Przemysłowa 16A w Budzyniu
po wcześniejszym uzgodnieniu tełefonicznym z pracownikiem Urzędu od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8 do ł5
Telefon do kontaktu: 606 ł68 917

Regułamin przetargu (łicytacji) dostępny na stronie internetowej www.bip.budzyn.pł oraz na
tabłicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Budzyń.

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
-

-

-

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń
strona internetowa: www.bip.budzyn.pł
prasa łokałna
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