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DZIENNIK ELBLĄSKI

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
pilnie poszukuje wykonawcy
do przeprowadzenia remontu 5 pomieszczeń
biurowych po zalaniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem 508-234-334.
452511gggi-a-F

licytacja
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej
Popowicz (tel. (89) 7413250; www.komornik.mragowo.pl) ogłasza,
że dnia 18 lipca 2011 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego
w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55, w sali nr 114, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika NTI Poland
Sp. z o.o. w Mrągowie,
stanowiącej działkę gruntu nr 191/18 o powierzchni 500 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 166,5 m2
- do remontu, położonej, Mrągowo, ul. Rybna 7, przy promenadzie,
dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00030424/8.

praca

CZWARTEK 30.06.2011

Hotel St. Bruno**** w Giżycku
Poszukuje profesjonalnych, dynamicznych,
zmotywowanych kandydatów na stanowisko:

Kosmetolog / Masażysta / Fizjoterapeuta
Oczekiwania:
- wykształcenie min. średnie lub wyższe
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok
- dobra znajomość języka angielskiego, znajomość innego
języka obcego będzie atutem
- odpowiedzialność, niezależność, komunikatywność,
otwartość, dyspozycyjność, wysoki standard obsługi gościa

Oferujemy:
- interesującą pracę w dynamicznym
zespole
- szkolenia branżowe, ukierunkowane
- stałą umowę o pracę

PPHU Mirtrans Płoskinia
tel. 0-55 243-13-10
0-600-254-100, 0-600-254-200

CASE IH
- DLA TYCH,
KTÓRZY
WYMAGAJĄ
WIĘCEJ

SPRAWDŹ NOWĄ
PROMOCYJNĄ
OFERTĘ CENOWĄ

Miejsce pracy: Giżycko
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres: e.szmuc@hotelstbruno.pl. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Oferty bez zdjęcia nie będą rozpatrywane.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z 29.08.1997 r., Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami)”.
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Autoryzowany serwis CASE. SPRZEDAŻ I CZĘŚCI
88311razr-a-K

Suma oszacowania wynosi kwotę netto 306.260 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi kwotę 229.695 zł
plus podatek VAT w kwocie 52.829,85 zł, łącznie sumę 282.524,85 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien przed licytacją złożyć
rękojmię w kwocie 37 670 zł na konto komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Mrągowie
28102036390000850200050377
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem
organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
72311mrwm-A -S

przetarg
WÓJT GMINY SROKOWO
ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nw. sprzętu rolniczego:
1/ Ciągnik marki Zetor 12145, nr rej. ONC 3417, nr inwentarzowy 74-746,
rok produkcji 1990, moc silnika 115 KM/85kW. Nr silnika 021577.
Cena wywoławcza 19.700 zł.
2/ Kombajn Bizon Z 056.5, nr inwent. 59-594, rok prod. 1990, nr fabryczny
71491, oznaczenie silnika SW 400 R3.
Cena wyw. 28.900 zł.
3/ Kombajn Bizon Z056/3, nr inwent. 59-594, rok prod. 1992, nr fabr. 73277,
oznaczenie silnika SW 400 R3.
Cena wyw. 41.900 zł.
4/ Rozrzutnik obornika 1 PTU-4,0, nr inwent. 59-591, rok prod. 1985.
Cena wyw. 3.600 zł.
5/ Rozrzutnik obornika 1 PTU-4,0, nr inwent. 59-591, rok prod. 1985.
Cena wyw. 3.800 zł.
6/ Pług zawieszany 4-skibowy, Typ: U 036/1.
Cena wyw. 1.300 zł.
7/ Brona 5 – polowa. Cena wyw. 2.300 zł.
8/ Kultywator zawieszany U418/1.
Cena wyw. 1.100 zł.
9/ Przyczepa wywrotka F 12,5 R. Rok prod. 1991.
Cena wyw. 3.130 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2011 r. o godz. 11.00
w siedzibie Gminy Srokowo, plac Rynkowy 1, pokój nr 9.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 10% w pieniądzu w terminie do 12 lipca 2011 r.
do godz. 10.30 w kasie Urzędu Gminy Srokowo.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia sprzętu rolniczego, płatną
przed jego wydaniem. Wadium oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną
im zwrócone po zakończeniu przetargu.
Zbywający, w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu, sporządzi z nabywcą
umowę kupna-sprzedaży i wystawi fakturę.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie uiści ceny nabycia, ustalonej w drodze przetargu w terminie podanym w zawartej umowie, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Oględzin sprzętu można dokonać w terminie uprzednio uzgodnionym ze zbywającym.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie, przy ul. Węgorzewskiej nr 7,
tel. (89) 7534049.
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