OGŁOSZENIE
O AUKCJI (ustnej licytacji) - SPRZEDAŻY
ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO
ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE
I. Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie sposobu
trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Karbu państwa (Dz. U. z 2019, poz.
2004),
ZACHODNIOPOMORKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
UL. WAŁY CHROBREGO 4
70-502 SZCZECIN
OGŁASZA
SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

1. SKODA SUPERB II AMBITION – rok produkcji 2010, kolor czarny.
Stan techniczny silnika widoczne wycieki oleju, brak prawidłowego ciśnienia sprężania, zużyta
lub uszkodzona turbosprężarka (brak prawidłowego ciśnienia doładowania).
- pojemność/Moc silnika silnika – 1798 ccm/118kW (160KM)
- przebieg – 350 729 km
- cena wywoławcza – 5100 PLN brutto
- minimalne postąpienie – 100 zł
II. Pojazd można oglądać w dniu 21 września 2020r. w godz. 12.00-14.00 na ul. Pocztowej 33, po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Biura Logistyki i Zamówień Publicznych – Piotr
Pal (tel. 91 43 03 997).
III. Wadium
1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,
tj. 510,00 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych).
2. Wadium należy wpłacać do dnia 23 września 2020r. na konto Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego Szczecinie :
NBP O/O SZCZECIN
NR 55 1010 1599 0055 9713 9120 0000
3. Wniesienie wadium uznane zostanie w przypadku wpływu środków na rachunek Urzędu
w wyznaczonym terminie.
4. Dowód wniesienia wadium należy okazać przed wywołaniem aukcji.
5. Wadium wniesione przez oferenta, który nie wygra licytacji podlega zwrotowi w terminie 7 dni
odpowiednio od dnia dokonania wyboru.
6. Wadium wniesione przez oferenta, który wygra licytację zostanie zaliczone na poczet zakupu.
7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał licytację i uchylił się od
zawarcia umowy.
IV. Aukcja – ustna licytacja
1. Licytacja ustna odbędzie się w dniu 24 września 2020r. o godz. 11.00 w siedzibie
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, sala 9
(parter).
2. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez
podania przyczyny.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy (otrzymania faktury).
4. Wydanie zakupionego pojazdu nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zaksięgowania
środków na rachunku Urzędu.

