Dobrzejewice, 13.06.2019 r.

OGŁOSZENIE
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach
o aukcji na sprzedaż 5-cio miejscowego samochodu osobowo - ciężarowego
CITROEN BERLINGO

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
Dobrzejewice 62
87-123 Dobrzejewice
2. Miejsce i termin aukcji:
Aukcja odbędzie się w siedzibie Sprzedającego w Dobrzejewicach w dniu 19 czerwca 2019 r.
o godzinie 900
3. Opis pojazdu:
 marka, model: CITROEN BERLINGO
 VIN: VF7MFKFXFWK204461
 nr rejestracyjny: TUH 1866
 rok produkcji: 1998
 przebieg: 191.506 km
 silnik: 1,4 l benzyna/LPG
 wyposażenie:, komplet kół zimowych,.
4. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawaną ruchomość:
Samochód będący przedmiotem aukcji można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego od dnia
ukazania się ogłoszenia do dnia 18 czerwca 2019 r. w godzinach od 900 do 1400,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 56 678 64 12).
5. Wartość pojazdu:
Wartość szacunkowa: 3657,00 zł
Cena minimalna: 100% wartości szacunkowej
Postąpienie w aukcji: 100 zł

6. Warunki udziału w aukcji
W celu przystąpienia do aukcji oferent zobowiązany jest do podpisania i przedstawienia
oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji oraz
z warunkami aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń.
Podmioty prawne, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział
w aukcji, powinny posiadać w dniu aukcji:
a. aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub ewidencji podmiotów
gospodarczych,
b. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania firmy wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość.
Osoby fizyczne biorące udział w aukcji powinny posiadać dokument potwierdzający
tożsamość.
7. Wybór oferty:
a. Z chwilą przybicia (wyboru oferty) następuje zawarcie umowy sprzedaży
przedmiotu aukcji.
b. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu
przybicia bądź w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
c. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia.
8. Informacja:
Organizator aukcji zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyny.
9. Załączniki:
a. wzór oświadczenia Oferenta
b. projekt umowy

