Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy
na zbycie mienia ruchomego tj. samochodu osobowego
marki Fiat Brava nr rej. NKE G 532
Przetarg odbędzie się dnia 06 września 2011 r. o godz.12.30 w Urzędzie
Miasta w Kętrzynie – sala nr 108.
Dane techniczne pojazdu:
• marka – samochód osobowy Fiat,
• typ – Brava,
• rok produkcji - 2001,
• data pierwszej rejestracji - 2001.07.24
• data następnego badania - 2012.07.29
• nr rejestracyjny - nr rej. NKE G 532,
• silnik poj. Skok/moc kW - 1596 cm/76 kW,
• stan licznika (przebieg) – 217 122 km (na dzień sporządzenia opinii
technicznej),
• kolor – zielony metalizowany,
• ilość drzwi – 5
Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaŜy wynosi 3 487,50
zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 50/100),
Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do uiszczenia kwoty wadium
w wysokości 348,75 zł w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn do dnia 06 września 2011
r. do godz. 11.00. Wadium nie moŜe być wniesione po w/w terminie i godzinie.
Oferta powinna zawierać:
• imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeŜeli
oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
• datę sporządzenia oferty,
• oferowana wysokość ceny nabycia,
• oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi

•
•
•
•

w ogłoszeniu i przyjmuję te warunki bez zastrzeŜeń,
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu
sprzedaŜy,
dowód wniesienia wadium,
konto, na które ma zostać zwrócone wadium (w przypadku gdy oferta nie
zostanie przyjęta) lub oświadczenie, iŜ winno ono być zwrócone z kasy Urzędu
Miasta Kętrzyn,
w przypadku, gdy oferentem jest firma, dodatkowo wypis z odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

Zaoferowaną kwotę za samochód, oferent który wygrał przetarg, winien wpłacić
przed podpisaniem umowy kupna - sprzedaŜy ww. samochodu.
Opinia techniczna będzie udostępniona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta
Kętrzyn do dnia przetargu w godzinach pracy Urzędu Miasta Kętrzyn w miejscu
parkowania tj. po wcześniejszym uzgodnieniu.
Oferty nabycia samochodu naleŜy złoŜyć w zaklejonych kopertach z adnotacją
„SprzedaŜ samochodu osobowego Fiat Brava” do dnia 06 września 2011 r.
do godz.11.30 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Kętrzynie,
ul. Wojska Polskiego 11.
Informacje na temat samochodu i warunków jego nabycia moŜna uzyskać
w Urzędzie Miasta w Kętrzynie - osoba odpowiedzialna - Marzena Stępień tel.
89 752 05 94

Kętrzyn, dnia 22 sierpnia 2011 r.
Sporządziła:
Maria Turło

