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Załącznik do Zarządzenia Nr VI/132/2011

Wójta Gminy Baranów

z dnia 13 maja 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Baranów zaprasza do rokowań na zbycie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi 

Dane techniczne pojazdu: 

- marka: Kapena Thesi 

- model: A65C15 Turbo Daily 6.0t 

- liczba miejsc: 29 

- rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, o poj. 2200 cmm (145KM) 

- rok produkcji: 2003 

- przebieg: 171.544 km 

- stan: dobry 

W/w pojazd – zainteresowani mogą oglądać w dniach od 16.05.2011r. do 31.05.2011r. od godz. 8.00 do 
godz. 14.00 w siedzibie ogłaszającego. 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie do dnia 2 czerwca 2011 roku do godz. 15.00 
w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów ( 24-105 Baranów, ul. Rynek 14), oferty cenowej na zakup pojazdu 
będącego przedmiotem rokowań. 

Oferta cenowa powinna byc złożona w zamknietej i opisanej w nastepujący sposób kopercie: 

- " Oferta cenowa na zakup pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi - nie otwierać przed dniem 
3 czerwca 2011 roku przed godz. 10.00". 

Otwarcie ofert nastapi w dniu 3 czerwca 2011 roku o godz. 10.00 w sali Nr 11 w siedzibie ogłaszającego. 

Z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę przeprowadzone zostaną rokowania, o których 
miejscu i terminie oferent zostanie poinformowany co najmniej na 3 dni przed terminem rokowań. 

Wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę pojazdu jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny 
ustalonej w rokowaniach na rachunek: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach o/Baranów 84 8736 0006 
2004 0081 6975 0001 w terminie 7 dni od dnia skutecznego zakończenia rokowań. 

Ogłaszający rokowania zastrzega sobie prawo własności pojazdu do chwili dokonania przez kandydata na 
nabywcę wpłaty pełnej kwoty ustalonej w wyniku przeprowadzonych rokowań i podpisania umowy sprzedazy. 
Wydanie pojazdu nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży. 

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie ogłaszającego lub pod nr tel. 081 8834027 i 609425700. 
Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest p. Wojciech Szymanek. 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wyłonienia nabywcy. 

Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o rokowaniach a także zmianę warunków rokowań, jak 
również odwołania rokowań bez podania przyczyn. 
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Wójt Gminy Baranów 

inż. Robert Gagoś


