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trzeci przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu dostawczego typu ŻUK
A 15 stanowiącego własność Miasta i Gminy Frombork.
Samochód  ten jest zarejestrowany  na Urząd Miasta i Gminy Frombork, 14-530 Frombork,
ul. Młynarska 5a.
Dane techniczne samochodu.
Jest to samochód  dostawczy typu ŻUK A 15, rok produkcji 1976, o numerze rejestracyjnym
ELB 726 E  i numerze fabrycznym  236311.
Samochód jest samochodem pożarniczym o blaszanej obudowie i przebiegu wynoszącym
15802 km.
Samochód posiada silnik iskrowy typu S-21 o pojemności 2120 cm³.
Stopień zużycia samochodu według rzeczoznawcy wynosi 65 %.
Cena wywoławcza sprzedaży samochodu wynosi 400,00 złotych, słownie: czterysta złotych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wpłacenia  wadium
w pieniądzach w wysokości 150,00 złotych, słownie: sto pięćdziesiąt złotych  do dnia 29 maja
2009  roku do godz. 1400 do kasy Urzędu Miasta i Gminy Frombork lub potwierdzonej w tym
dniu wpłaty na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym Filii we Fromborku nr
59 8313 0009 0060 0170 2000 0040.
Przetarg będzie prowadzony  o ustalone postąpienie.
Przetarg wygra ta osoba, która zaoferuje w przetargu najwyższą cenę nabycia samochodu.
Cena nabycia samochodu ustalona w przetargu stanowić będzie cenę brutto.
Umowa kupna- sprzedaży z osobą, która  wygrywa przetarg zostanie zawarta w terminie do
siedmiu dni licząc od daty zakończenia przetargu.
Osoba wygrywająca przetarg uiści najpóźniej w dniu przed podpisaniem przedmiotowej
umowy  na rzecz sprzedającego cenę sprzedaży samochodu osiągniętą w przetargu.
Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają przetarg zostaną zaliczone na poczet ceny
nabycia samochodu, zaś dla pozostałych osób niezwłocznie zwrócone.
W przypadku uchylania się nabywcy, który  wygra przetarg  od  zawarcia umowy kupna -
sprzedaży oraz zapłacenia ceny sprzedaży samochodu w ustalonym terminach może
spowodować odstąpienie  sprzedającego od zawarcia tej umowy, zaś wpłacone wadium  nie
będzie podlegać zwrotowi.
Wszelkie koszty związane z podatkiem oraz sprzedażą samochodu ponosi nabywca.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady materiału i uszkodzone części
samochodu.
Przetarg odbędzie w dniu 2 czerwca 2009 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta
i Gminy Frombork przy ulicy Młynarskiej 5a.
Szczegółowych informacji na temat przetargu oraz możliwości oglądania samochodów można
uzyskać  w  Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, w pokoju nr 14, telefon: (055) 244
77 09, komórkowy nr 600214861.
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