
Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr 2112018 Wójta Gminy Leoncin 

zdnia 5 marca2Ol8r. 

WOJT GMINY LEONCIN 
oglasza 

przetarg pisemny nieograniczony 
na sprzedaz samochodu pozarniczego marki STAR A-244, stanowicego wlasnoé 
Gminy Leoncin 

Opis przedmiotu sprzeday: 

Rodzaj pojazdu: 
Wersja: 
Nr identyfikacyjny (VIN): 
Nr rejestracyjny: 
Rok produkcji: 
Data pierwszej rejestracji 
Data waznoci badania teclmicznego: 
Wskazanie drogomierza: 
Kolor powloki lakierowej kabiny: 
Dop.masa calk. /Ladownoé 
Rodzaj zabudowy: 
Rodzaj kabiny: 
Rodzaj silnika: 
Poj emnoé!Moc silnika: 
Liczba cylindrów! Ukiad cylindrów 
Zarejestrowany na : Urzd Gminy Leoncin 

Samochód ciçarowy marki STAR A-244, 
specjalny po2arniczy 
8666 
WSM 857B 
1983 
06.12.1983 r. 
27.07.2018 r. 
42 666 km 
czerwony 1 -warstwowy typu uni 
6630 kg! 3000 kg 
podwozie z zabudow pozamicz 
krOtka 
z zaplonem samoczynnym 
6842ccm! 1 lOkW(15OKM) 
6!rzçdowy 

Pojazd jest sprawny technicznie, zdolny do eksploatacji w warunkach ruchu drogowego. 
Zabudowa pozarnicza pojazdu - bez wyposazenia. 

CENA WYWOLAWCZA: 7 900,00 ZL BRUTTO 

Przetarg odbçdzie sic w dniu 5 kwietnia 2018 r. 0 godz. 14°°w Urzçdzie Gminy Leoncin 
przy ul. Partyzantów 3, pok. nr  5. 

Warunkiem przystqpienia do przetargu jest ziozenie pisemnej oferty, która powinna 
zawieraé: 

1. imiç, nazwisko i adres lub nazwç (firmç) i siedzibç oferenta; 
2. oferowanq cenç nabycia brutto, która nie moze bye nizsza ni2 cena wywolawcza; 
3. podpis oferenta. 

Ofertç na1ey z1oy6 w sekretariacie Urzçdu Gminy w zaklej onej kopercie z napisem 
Przetarg na sprzeda2 samochodu STAR", najpóniej w dniu 5 kwietnia 2018 r. 

do godz. 1200 .  
Nabywca jest zobowizany zaplaciC cenç nabycia w wyznaczonym terminie, nie 

dluzszym niz 7 dni od dnia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzeday nast4pi niezwlocznie 
P0 zaplaceniu ceny nabycia. 



Sprzedajcy zastrzega sobie prawo zamkniçcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, bez podania przyczyn. 

Samochód mozna obejrzeá na terenie Spóldzielni Kólek Rolniezych w Leoncinie po 
wczeniejszym uzgodnieniu terminu tel. 663 299 095; (22) 785 66 00, 785 65 82 wew. 21. 

B1isze informacje mo2na uzyskaé telefonicznie pod w/w numerami lub bezporednio 
w Urzçdzie Gminy pok. nr  7. 

WOJT GM FY 
Adam Miros1aw/awczak 


