OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, ogłasza przetarg w formie
licytacji ustnej na sprzedaż n/w środków trwałych:
L.p.

1.

2.

Wyszczególnienie

Przyczepa ciężarowa, nr rej. BBI P275,
ładowność 4000 kg, brak ważnego dowodu
rejestracyjnego
Przyczepa uniwersalna, nr rej. BBI 73PV,
ładowność 1950 kg, brak ważnego dowodu
rejestracyjnego

Rok
produkcji

Cena
wywoławcza

Kwota
wadium

1974

1 500,00 zł

150,00 zł

1998

500,00 zł

50,00 zł

1. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2015 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy
ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim w pokoju nr 16.
2. Warunki przystąpienia do przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej przedmiotowego środka trwałego. Wadium należy wpłacić przelewem na konto
bankowe nr: 55 1240 5211 1111 0000 4924 5437 do dnia 21.07.2015 r.
3. Regulamin przetargu:
a) sprzedaż środków trwałych odbędzie się w formie przetargu nieograniczonego ustnego
- licytacji,
b) przed otwarciem przetargu uczestnicy składają komisji dowód wpłaty wadium,
c) po otwarciu przetargu Przewodniczący komisji podaje do wiadomości: przedmiot
przetargu, cenę wywoławczą, wysokość wadium, stawkę postępu, termin uiszczenia
ceny nabycia - najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,
d) przetarg prowadzi Przewodniczący komisji,
e) ustala się następujące zasady przetargu:
przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej,
zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik
zaoferował cenę wyższą,
uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo
trzykrotnego wywoływania nie ma dalszych postąpień,
po ustaniu postąpień Przewodniczący komisji, po trzecim ogłoszeniu zamyka
licytację,
przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników,
wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone
w wartości nominalnej na wskazane konto, a oferentowi, który wygra przetarg zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi gdy oferent, który
wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
wydanie środka trwałego nastąpi po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży oraz
opłaceniu faktury przez nabywcę.
4. Osoby do kontaktu:
Piotr Batura - tel. 85 7302504
Anna Bazyluk - tel. 85 7318227
Zatwierdził:
Wiceprezes Zarządu
mgr. inż. Daniel Trofimiuk

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
tablica ogłoszeń w siedzibie PK Sp. z o.o.
strona internetowa www.pkbielsk.pl

