
                                                                                                                                  Załącznik Nr 1 
                                                                                                                                  do Zarządzenia Nr 87/09 
                                                                                                                                  Wójta Gminy Mokrsko  
                                                                                                                                  z dnia 16 grudnia 2009 r. 
      

                                      WÓJT GMINY MOKRSKO 
                                                             ogłasza 
                                      przetarg pisemny nieograniczony 
                                                       na sprzedaŜ 
  
                Koparko – spycharki Białoruś, typ MTZ 82.1, rok produkcji 2000  
                          cena wywoławcza: 21 700,00 zł  
                           
 
 
Sporządzoną zgodnie ze wzorem ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie                                         
i zaadresować następująco: 
Urząd Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko, Mokrsko 231 z dopiskiem „Oferta - sprzedaŜ 
koparko-spycharki”. 

Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 zł na konto 
Urzędu Gminy Mokrsko: BS w Ruścu, O/Mokrsko nr: 49 9264 0009 0020 0006 2000 
0110. 

Wadium naleŜy wnieść w pieniądzu tak, aby przed upływem terminu składania 
ofert znajdowało się na rachunku bankowym UG Mokrsko. 

Otwarcie ofert dla przetargu odbędzie się w dniu 14 stycznia 2010 r. o godzinie 1215                   

w   sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Mokrsku, Mokrsko 231.     
 

Oferty naleŜy składać (od poniedziałku do piątku ) w godz. 800 – 1500 w siedzibie 
Urzędu Gminy (sekretariat, pokój nr 7) w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta - 
sprzedaŜ koparko-spycharki”. 

Wadium zostanie zwrócone na rachunek wskazany przez uczestnika przetargu 
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złoŜone przez nabywcę 
zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy 
Ŝaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub 
uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchylił się od zawarcia umowy. 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu 
przetargu, jednak w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od dnia przeprowadzenia 
przetargu. 

Wydanie przedmiotu sprzedaŜy nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny 
nabycia i podpisaniu umowy kupna - sprzedaŜy. 

Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, który jest do wglądu w 
Urzędzie Gminy Mokrsko a takŜe w Biuletynie Informacji Publicznej UG: 
www.bip.mokrsko.akcessnet.net. 

Koparko-spycharkę moŜna oglądać, jak równieŜ wszelkie dodatkowe informacje 
moŜna uzyskać w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), od godz.  8.00 do 14.00 - 
nr telefonu (43) 886 32 77 w. 16., 606 130 281. Osoba do kontaktu:  specjalista ds. 
drogownictwa Paweł Jóźwiak. 

 
 

 
 


