
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
samochodu służbowego 

 
Przedmiot przetargu: 

1. Samochód osobowy marki – PEUGEOT, model 607, rok produkcji 2003,pojemność silnika – 
2179 cm3/98 kW, rodzaj paliwa -  olej napędowy, kolor powłoki lakierowej – szary metalik, nr rej. 
ZGR U707, przebieg 276155 km. 

      Samochód systematycznie serwisowany w ASO Drewnikowski Szczecin Zdroje. 
Cena wywoławcza: 

1. Samochód osobowy marki – PEUGEOT -  9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych brutto). 
Wysokość postąpienia:  150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych brutto). 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 r.  o godz. 12.00 w Sali 34 (I piętro) Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16. 

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  1000 zł brutto. Wadium 
należy wpłacić gotówką lub przelewem z rachunku uczestnika przetargu na konto Urzędu Miasta i gminy 
w Gryfinie – PEKAO S.A. I O/Gryfino 80 1240 3855 1111 0000 4472 1268 lub w kasie Urzędu (pok.2) do 
dnia 2 kwietnia 2015 r. do godz. 10.00  z zaznaczeniem PEUGEOT 607. 
 
Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość 
obejrzenia przedmiotu przetargu, zapozna się z jego dokumentacją oraz Regulaminem przeprowadzenia 
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 
1 Maja 16 w dniach: 
 
30.03.2015 r. od godz. 12.00   do godz. 15.00  
31.03.2015 r. od godz. 12.00   do godz. 15.00  
01.04.2015 r. od godz. 12.00   do godz. 15.00 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 
1. Jacenty Skwarzyński   - pok. 016; tel. 914162897 
2. Henryk Nowakowski    - pok. 016; tel. 914162897 
 
Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód osobisty oraz dowód 
wpłaty wadium, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowe stosowne pełnomocnictwa i aktualny 
wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wpisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z 
oryginałem. 
 
Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w terminie do dnia 07 kwietnia 2015 r.  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub 
jego unieważnienia bez podania przyczyny. 


