
O G Ł O S  Z E N I E 
 

Wójt Gminy Baranów 

informuje, 

 

że w dniu 10 lutego 2016 roku w sali Nr 13 Urzędu Gminy Baranów; 24-105 

Baranów, ul. Rynek 14, o godz. 11.00 – odbędzie się II aukcja, której 

przedmiotem będzie zbycie pojazdu samochodowego ciężarowego marki 

Star 244 10.7t, stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów. 

 
Dane techniczne pojazdu: 

marka: Star 244 

model: 244 10.7t 

nr rejestracyjny: LPU 12798 

rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, o poj. 6842 cmm ( 150 KM) 

rok produkcji: 1978 

przebieg: 87 325 km 

stan: dobry 

cena wywoławcza: 12.000 zł brutto 

 

W/w pojazd – zainteresowani mogą oglądać w dniach roboczych  od 27.01.2016 r. 

do 9.02.2016 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00 w siedzibie ogłaszającego. 

 

Warunkiem przystąpienia do II aukcji jest wpłacanie wadium w wysokości 1000 

zł (słownie: jeden tysiąc złotych) do dnia 9.02.2016 r. na rachunek UG Baranów: 

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach o/Baranów 30 8736 006 2004 0081 

6975 0003. 

 

Postąpienie w II aukcji wynosi minimum – 300 zł. 

 

Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik 

zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

 

Wyłoniony w drodze II aukcji kandydat na nabywcę pojazdu jest zobowiązany 

dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium 

na rachunek: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach o/Baranów 84 8736 

0006 2004 0081 6975 0001 w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji. 

 

Jeżeli  wyłoniony w drodze II aukcji kandydat na nabywcę, nie dokona pełnej 

wpłaty za w/w pojazd w terminie wyżej określonym – ogłaszający aukcję może 

odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży a wpłacone wadium nie podlega 

zwrotowi. 

 

Ogłaszający II aukcję zastrzega sobie prawo własności pojazdu do chwili 

dokonania przez kandydata na nabywcę wpłaty pełnej kwoty ustalonej w wyniku 



przeprowadzonej aukcji i podpisania umowy sprzedaży. Wydanie pojazdu 

nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży. 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie ogłaszającego lub pod nr tel. 

81 8834027  i 609425700. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami 

zainteresowanymi jest p. Wojciech Szymanek. 

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia II aukcji bez wyłonienia nabywcy. 

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o II aukcji a także zmianę 

warunków II aukcji, jak również odwołania II aukcji bez podania przyczyn. 

 

 

 

 
 

 


