
                                 Sanok, dnia 30.05.2011r. 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU 

 
 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sanok   

Nr 52/2011 z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaŜy kombajnu do zbioru zboŜa marki Bizon 

Super Z 056/3  

 

Wójt Gminy Sanok 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ kombajnu do zbioru zboŜa: 

 

Kombajn do zbioru zboŜa 

 

Opis: 

Typ : Bizon Super Z 056/3 

Numer fabryczny : 53069 

Rok produkcji: 1986. 

Cena wywoławcza: 19 900 zł  

(dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych) 

Wadium 1000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) 

Postąpienie: 200 zł 

( dwieście złotych) 

Uwagi: Kombajn oglądać moŜna w miejscowości Mrzygłód po uzgodnieniu 

telefonicznym . 

Tel. (013) 46 27208 w dniach od 30.05.2011r do 14.06.2011r 

 

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2011r. o godz. 12.
00

 w siedzibie Urzędu Gminy Sanok 

  w Sanoku, ul. Kościuszki 23 pokój 109 – I piętro. 

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości      

1000 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych) w kasie Urzędu Gminy Sanok,                            

ul.Kościuszki 23 II piętro do dnia 14.06.2011r. do godziny 11
30

. 

3.      Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed 

otwarciem przetargu następujące dokumenty: 

a) dowód wpłaty wadium 

b) osoby fizyczne – dokument potwierdzający toŜsamość (dowód osobisty lub paszport) 



c) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający toŜsamość i aktualny odpis  

z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej 

d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający toŜsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz              

w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący 

umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby. 

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy 

przed terminem przetargu.  

4. wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym Ŝe postąpienie nie moŜe 

wynosić mniej niŜ 200 zł. 

5. Przetarg jest waŜny bez względu na liczbę uczestników jeŜeli chociaŜ jeden uczestnik 

zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyŜej ceny wywoławczej. 

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeŜeniem 

pkt. 7 niniejszego ogłoszenia jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od dnia, 

odpowiednio : odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, uniewaŜnienia przetargu, 

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 

ceny nabycia kombajnu do zbioru zboŜa. 

8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaŜy. Wygrywający przetarg                               

jest obowiązany uiścić cenę sprzedaŜy w terminie określonym przez organizatora przetargu. 

9. W razie nie podpisania przez uczestnika, który przetarg wygrał umowy kupna-sprzedaŜy w 

terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu wadium nie podlega zwrotowi,                         

a ustalenia przetargu stają się niewaŜne. 

10. Organizator przetargu moŜe odwołać przetarg bez podania przyczyny. 

11. Szczegółowe informacje dotyczące treści ogłoszenia moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy 

Sanok w Sanoku przy ul. Kościuszki 23, I piętro pokój nr 109 w godz. 7.30 – 15.30 od 

poniedziałku do piątku – tel. (013) 46 565 52 lub (013) 46 565 86. 


