
Łasin, dnia 15 lipca 2010 roku. 

 

OGŁOSZENIE 

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu  

marki Nissan Patrol. 
 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin z siedzibą przy ul. Radzyńskiej 2, 86-320 Łasin, woj. 

kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, tel. 056 466 5043, 056 466 5041, fax 056 466 5046, 

www.lasin.pl, e-mail: umig@lasin.pl, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: 

 

Przedmiot przetargu                  Samochód Nissan Patrol  

Model                                         Patrol 2,8 D 

Nr rejestracyjny                         CGR J005 

Nr identyfikacyjny VIN:            VSKWYG260U0577055  

Rok produkcji                            1993 

Silnik                                          pojemność 2826 cm
3 

, moc 85 kW 

Liczba miejsc                              7 

Stan licznika                               271 147 km 

Samochód ma uszkodzoną skrzynię biegów i sprzęgło. 

 

Cena wywoławcza  3.999,00 zł. netto  słownie: 

trzytysiącedziewięćsetdziewięćdziesiątdziewięćzłotych 00/100. 

Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT. 

 

 2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2010 roku o godz. 

10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.  

 

3. Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, którzy w momencie otwarcia przetargu ustnego 

przedstawią dokument identyfikujący uczestnika przetargu, a jeżeli w imieniu uczestnika w 

przetargu będzie występował pełnomocnik lub reprezentant także dokument pełnomocnictwa 

lub stosowny dokument świadczący o zdolności do reprezentowania osoby prawnej. Oryginały 

ww. dokumentów powinny być okazane Komisji Przetargowej w dniu przetargu.                

 

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 

zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą. 

 

5. Wyłoniony w drodze przetargu  nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni, 

licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. 

 

6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny.  

 

7. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Kupujący. 

 

8. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik winien zapoznać się ze stanem technicznym 

pojazdu. Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady pojazdu. 

 

 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

 

10. W celu obejrzenia samochodu należy zgłosić się do  OSP Łasin, Pana Pawła Hinz,  

ul. Odrodzenia Polski 2,  86-320 Łasin, tel. 601 712 425 - od poniedziałku do piątku. 

 

 

 

http://www.lasin.pl/
mailto:umig@lasin.pl

