
Ogrodzieniec, dnia 08. I 0.2021r

Ogloszenie o sprzedaiy samochodu osobowego

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zaprasza do skladania pisemnych ofert

na zakup samochodu marki AUDI

l. Nazwa i siedziba sprzedajqcego

Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolnoici 25: 42-440 Ogrodzieniec

e-mail: o dzieniec ZI

2. Dane dotycz4ce sprzedawanego pojazdu:

Marka: AUDI Model pojazdu: 80 1,6 Kat. 89

Wersja: ---- Nr rejestracyjny: SZA 77UE Rok produkcji: l99l

Rodzaj pojazdu: samoch6d osobowy Przeznaczenie: ----

Kolor: czerwony PojemnoS6/Moc silnika: 1595 ccm/51 kW (69KM)

Skrzynia bieg6w - manualna Przebieg: 236518 km

Pozostale informacic:

- waZne badanie technicme (do 07 .10.2022r.),

- ogumienie w dobrym stanie,

- aktualne ubezpieczenie OC+NW,

- odbi6r pojazdu na wlasny koszt i we wlasnym zakresie,

- sprzedetl samochodu nie jest objgta podatkiem VAT,

- calosi zaoferowanej ceny winna byi wplacona na konto Gminy ogrodzieniec przelewem

przed odbiorem samochodu natomiast wadium w wysokodci 37 5,00 zl,- (15%:o ceny

wywolawczej) do 18 naldziemrka 2021r. do odz. 10.00 na konto w PKO Banku Polski

S.A. Nr 85 1020 2498 0000 8102 0436 s300

4. Miejsce i termin oglgdzin pojazdu:

w celu dokonania oglgdzin pojazd' oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy

kontaktowai sig telefonicznie pod nr tel. 606 127 322 (p. Henryk Karcz).

3. Cena wlvuolawcza brutto: 2.500,00 zl.-



5. Pisemne oferty z cenq nale2y sklada6 w sekretariacie Urzgdu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

(z dopiskiem na kopercie: ,,Oferto na zdkup samochodu osobowego marki AUDI"

w terminie do dnia 2l pa2dziemika 2021 r.. (wz6r oferty w zal4czeniu).

6. Rgkojmia za wady techniczne pojazdujest $yl4czona.

7. Gmina Ogrodzieniec zastrzega sobie moZliwoii odst4pienia od wyboru ofert bez

podawania przyczyny.

8. Wplacone wadium przez oferenta, kt6rego oferta zostala wybrana zaliczone bgdzie na

poczet zaoferowanej ceny za zgod4 Kupuj4cego. Wadium wniesione przez pozostalych

uczestnik6w podlega zwrotowi w terminie do 7 dni od zakoriczenia postgpowania.

8a. Sprzedzr2 pojazdu nast4pi rta rzecz oferenta, kt6rego oferta zawierae bqdzie ceng

najwyZsz4.
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