
ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż koparko-ładowarki nabazie ciągnika

,,I.Irsus'' 4512 NK.0451B. tzw. ,,Ostrówek'o z osprzętem

Milówka. 07.08,2012 r.
6mInny Zakład

GospodarkI Komunalnt| w MilÓwce
ul. Jana Kazlmlonc 123

34.360 Ml|ówke
tel./fax 33 801 $3 33 i 33 BB3 76 00 lr r:

NlP 553.10.02'052 n,g!'n"dńłioao' o G Ł o S Z E N I E

W trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 paŹdziernika 1993w sprawie zasad
organizowania przetar gu na sprzedaz środków trwałych

Kierownik GZGK Milówka ogłasz^ przet^rg ustny na sprzedaż środka
trwałego:

koparko-ładowarka nabazie cięgnika,,IJrsuS,'4512 NK-0451B- tzw. ,,ostrówek'' Z
osprzętem, rok produkcji 1997, nr fabryczny 167I83' nie zarejestrowany'

cena wywoławcza _ 17 220 zł'

wysokość post4pienia - 250 zł'

wysokość wadium - I0 % ceny wywoławczej tj. 1722 zł'

Przetargodbędzie się w dniu 2| sierpnia o godz. 10.00 w GminnymZak|adzie
G osp o d arki Ko munalnej ul. Jan a Kazimierzal23 na p arterze.

Koparko-ładowarkę moŻna oglądaÓ w dniach 08-20 sierpnia 2012 r, w garaŻu budynku
GZGKMilówka przy u|' Grunwaldzkiej w dni robocze od godz. 9.00 do 14'00 po
wcześniejszymuzgodnieniu telefonicznym kontakt : Tomasz Matuszek tęl. 33 86t53f3'

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej. Wadium moinawpłació w kasię GZGKw godz. od 8.00 _ 14.00 lub na konto
BS w Węgierskiej Górce 59 813 1 0005 0002 4282 2000 0010 do dnia 20 sierpnia 20|2 r.

Wadium wpłacone przęz uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia, aw razię uchylenia się od zawarciaumowy przepadnie narzęcz sprzedającego.
Pozostałym osobom, wadium zostanie ntęzvtŁocznię zwrócone.

Wygrywający ptzetargbędzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze przetarga
(pomniejszonej o wpłacone wadium)' ptzedzawarciem umowy kupna _ sprzedaŻy, oTaz
pokrycia kosztów zwt4zanychz opłatą skarbową.

Ustala się termin zawarciaumowy kupna _ sprzedaŻy na7 dni od dnia rozstrzygnięcia,

Szczegółowych informacji o przetargu udziela P. Tomasz Matuszek tel. 33 86L5323.
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