
                                         Ogłoszenie o przetargu 

            Dyrektor Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr 2  w Tarnobrzegu    ogłasza po raz 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu  oraz maszyn rolniczych. 

Przedmiotem przetargu są: 

1. Samochód  żuk Towos  -rok produkcji 1992- cena wywoławcza 2000 zł 

 postąpienie 100 zł –wadium 200 zł 

2. Opryskiwacz o pojemności 300 L - rok produkcji 1990- cena wywoławcza  700 zł                                               

postąpienie 100 zł- wadium 70 zł 

3. Przyczepa ciągnikowa typ Sanok  o ładowności 4 tony  rok produkcji  1986, numer   

dowodu rejestracyjnego TGI 626P- cena wywoławcza 6500 zł, postąpienie 100 zł                   

- wadium 650 zł 

4. Przyczepa ciągnikowa typ Sanok  o ładowności 4 tony  rok produkcji  1996, numer 

dowodu rejestracyjnego TGL 7648- cena wywoławcza 6500 zł, postąpienie 100 zł               

- wadium 650 zł 

5. Przyczepa ciągnikowa typ Sanok  o ładowności 4 tony  rok produkcji  1996, numer 

dowodu rejestracyjnego TGL 7649- cena wywoławcza 6500 zł, postąpienie 100 zł               

- wadium 650 zł 

            Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 26 listopada 2015 roku                       

o godzinie 12.00   w  budynku  Zespołu Szkół   Ponadgimnazjalnych Nr 2 w  Tarnobrzegu ul. 

Sandomierska 27. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej za każdy licytowany przedmiot najpóźniej do godziny 11.00,  dnia  26 listopada 

2015 roku w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego   ul. Kościuszki 30                  

w Tarnobrzegu. 

Przedmioty przetargu można oglądać  w  pomieszczeniu  gospodarczym szkoły przy ulicy 

Sandomierska 27, a zapoznać się z regulaminem przetargu w siedzibie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kopernika 18 oraz  w budynku na 

Sandomierskiej 27. 

Uczestnik, który wygrał przetarg w terminie do dnia  4 grudnia 2015 roku jest obowiązany do 

uiszczenia wpłaty  na konto Zespołu Szkół   Ponadgimnazjalnych Nr 2. W razie braku w.w 

wpłaty wniesione przez  uczestnika wadium przechodzi na rzecz szkoły. 

Obwieszczenie o przetargu zamieszczone zostało na w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych             

nr 2 w Tarnobrzegu Kopernika 18 oraz Sandomierska 27, na stronie internetowej szkoły,                    

a także  na stronie BIP Urzędu Miasta w Tarnobrzegu. 


