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67.700 Czarnków
ul.Kościuvkl88,tc|,(B7}255t5ił'io(clrz5'zlil ogłoszenie o II aukcji

'1EG0N 570798137, NlP 763'18'14-891 ł2|" '" ila sprzedaż śamochodu służbowego Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Czarnkowie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie, ul. KoŚciuszki 88,
64-700 Czarnków ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu słuzbowego:

- opel Astra 1.4 kat. Classic, rok produkcji L999, pojemność silnika 1389
cln2, rodzaj paliwa -benzyna, przebieg263 820 km, aktualne ubezpieczenie
do 11.05.2015 r. (oC, AC, NNW}, cena wywoławcza 800,00 zŁ (brutto).
Wysokość wadium 4o,oo zŁ.

Aukcja odbędzie się w dniu 13.05.2015 r. o godzinie l2oo w Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie, ul. KoŚciuszki 88,
64-700 Czarnków
Ze stanem przedmiotu aukcji moŻna zapoznaĆ się w dniach od 05.05.2015 r.
do 12.05.2015 r. w godzinach od 7 do 15 oraz w dniu aukcji w godz. od 10
do 11.30 w miejscu aukcji.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 5%
ceny w5rwoławczej, wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Czarnkowie nr 58 1010 1469 0066
7922 3100 0000
Licytanci, ktorzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w aukcji
pod warunkiem jego wpłJ.wu na rachunek bankowy sprzedawcy najpożniej
przeddzien aukcji. Potwierdzenie dokonanej wpłaty naleĘ okazac
prowadzącemu aukcję.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaIiczone napoczet ceny.
Pełnomocnicy uczestników aukcji winni przedŁozyć prowadzącemu aukcję
stosowne pełnomocnictwo.
Z chwiląprzyby'cia następuje zawarcie umowy sprzedaĘ przedmiotu aukcji.
Nabywca jest zobowia4any zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daĘ
przybicia.
Przedmiot aukcji zostanie wydany nabywcy nienłłŁocznie po zapłaceniu ceny
nabycia.
Organizator aukcji zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia
aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu
i wyklucza jakiekolwiek gwarancje przydatności uzytkowej i innej.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 67 255 85 59.
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