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Burmistrz Nysy
Ogłasza kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz samochodu marki PEUGOT 50B

1.

Dane

llKdLy

PEUGoT

Marka:

Model/Wp poiazdu:
Rodzai poiazdu:
Wersja
Numer identvfikacviny:
Nr reiestracyinv:
Rok produkcji:

50B

samochód osobowy
ALLURE

VF3BDRHHBcL006973
oNY-JM83
2072

06.jz.zotz

Data pierwszej rejestracji
wskazania droqomierza /normawwneqo (w km)
O kres eksploatacj i poiazd u (06. 02. 20 1 2-a 4.02.2020)

31B795/186000
96 miesiecy
BDRHHB
SEDAN
Z,s,
1997 ccm/120kW

oznaczenie wpu
Rodzai nadwozia
Rodzaj silnika
poiemność/moc silnika

2.
3.

4,

Cena wywoławcza wynosi 20.0O0,0O
00/100),
Samochód można oglądać w miejscu:

zł /brutto/

(słownie: dwadzieŚcia Wsięcy złoĘch

Parking Urzędu Miejskiego w Nysie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Osoba do kontaktu:
Marta Krawczyk - 77 4080647 email : m. krawczyk@www. nysa. pl
Wadium w wysokoŚci l0o/o ceny wywoławczej należy wnieŚĆ na konto Urzędu: ING Bank Sląski
S.A, Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niz do dnia 2 kwietnia 2O2O r.
Uwaga: wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny
nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których ofefta
nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócona bezpoŚrednio po dokonaniu wyboru oferty a oferentowi
którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada
na rzecz Spzedającego jezeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia
umowy.

5.
6,
7.

B,

9.

OfeĘ, na

załączonym formularzu ofeftowym , należy przesłać drogą elektroniczną
na adres e-mail : zp_nysa@op.onet.pl

Termin przesłania ofeĘ upływa do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godziny 13:00.
Okres związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert,
Zawartość oferty.
Kompletna ofeńa musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
ogłoszenia.
b) dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu
w całoŚci lub częŚci bez podania przyczynyl w kazdej chwili ikazdym czasie. Z tytułu odstąpienia
od przetargu, jego uniewaznienia, uczestnikom przetargu nie przysługują zadne roszczenia
przeciwko SPRZEDAWCY,
O wynikach postępowania Sprzedająry niezwłocznie zawiadomi wszystkich zainteresowanych.
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