
Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce 

Nr 15 /2023 z dnia 17.01.2023 r. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego będącego  

w dyspozycji Gminy Miejskiej Bartoszyce 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gmina Miejska Bartoszyce 

ul. Boh. Monte Cassino 1 

11-200 Bartoszyce  

II. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: 

1) Maszyna do szycia – overlock marki Juki – 6 szt. 

2) Maszyna do szycia – stębnówka marki Siruba – 2 szt. 

3) Maszyna do szycia – dwuigłówka marki Yamato – 1 szt. 

4) Maszyna do szycia – stębnówka marki Brother – 1 szt. 

5) Sprężarka firmy Abac – 1szt. 

6) Sprężarka firmy Remo – 1szt. 

III. Cena wywoławcza: 

1) Łączna cena wywoławcza wynosi 5.200,00 zł (pięć tysięcy dwieście  złotych 00/100). 

2) Sprzedaż nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług (j.t. Dz.U.2022.931 ze zm.) 

IV. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 2023 r. o godz. 10
00

 w sali Nr 9 Urzędu Miasta 

(Urząd Stanu Cywilnego).  

V. Informacje dodatkowe 

1) Przystąpienie do przetargu oznacza, że nabywca akceptuje wszystkie warunki 

niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia, nie będzie rościł żadnych pretensji 

do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionych składników. 

2) Przystępujący do przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznych 

przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży określonych w pkt II. 

3) Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem 

technicznym oraz o braku jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie. 

4) Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy sprzedaży. 

5) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej 3 dni przed zawarciem 

umowy sprzedaży, której termin ustali sprzedający. 

6) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 

niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży. 

7) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego, zastrzega się 

możliwość odstąpienia od zawarcia umowy. 

8) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. 

9) Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z Regulaminem Przetargu, 

który dostępny jest na stronie www.bip.bartoszyce.pl, www.bartoszyce.pl oraz  

w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta 

Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, pok. 32, tel. 89 762 98 53. 

10) W uzasadnionych wypadkach Burmistrz Miasta Bartoszyce może przetarg odwołać. 

  

  BURMISTRZ 

Piotr Petrykowski 

http://www.bip.bartoszyce.pl/
http://www.bartoszyce.pl/

