
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  
Wójt Gminy Cegłów  

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzeda Ŝ pojazdu mechanicznego  

Nazwa sprzedającego: 
Gmina Cegłów, NIP: 822 215 88 23, REGON: 711582635 

I. Dane identyfikacyjne pojazdu Nr 1:  
1. Marka: URSUS 
2. Model pojazdu: C 1,6t 
3. rok produkcji: 1988 
4. Rodzaj pojazdu: koparko-ładowarka typ KTO-162 
5. Nr rejestracyjny: WM 0224 
6. Czas pracy szacowany: 50000Mtg 
7. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym 
8. Pojemność silnika/moc: 3120cm3/38kW (52KM) 
9. Data I rejestracji: 30/06/1988 
10. Rozstaw osi: 2172 mm 
11. Data waŜności badania technicznego: 22/06/2014 
12. Rodzaj skrzyni biegów: manualna 

Cena wywoławcza - 12 000,00zł. (brutto)  
Wysokość postąpienia -500,00zł. (brutto) 

przetarg odb ędzie si ę w dniu 5 listopada 2012 o godz. 9 30 

w sali konferencyjnej Urz ędu Gminy Cegłów  
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł. na konto 
Urzędu Gminy Cegłów nr 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060 do dnia do dnia 5 listopada 
2012r. najpóźniej na 0,5 godziny przed przetargiem, z zaznaczeniem „WM 0224". 

Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem któregokolwiek 
pojazdu mają moŜliwość obejrzenia przedmiotu przetargu w dniach od 29 października 2012 r. 
do 31 października 2012 r. w godz. od.8.00 do 10.00 na terenie bazy w Cegłowie przy ulicy 
Dobrzyckiego 5, oraz zapoznania się z jego dokumentacją i Regulaminem przeprowadzenia 
przetargu ustnego nieograniczonego w siedzibie Urzędu Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, pok. 
nr 5. w godzinach pracy urzędu. 

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Dariusz Uchman - z-ca wójta. Tel. 25 759 59 43 

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód osobisty i 
dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentująca osobę prawną stosowane pełnomocnictwa, 
dowód osobisty oraz aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia 
winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w 
postępowaniu składają oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu. 

Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia pojazdu pomniejszonej o wpłacone wadium 
upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

 


