Przetarg ustny na sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu
ciężarowego do 3,5t marki Peugeot Boxer 350 2,8 HDI
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Warszawie,
ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa, e-mail:biuro@wzl4.mil.pl,
organizuje przetarg ustny na sprzedaż środka trwałego w postaci SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5T marki
PEUGEOT model BOXER 350 2,8 HDI
1.

Sprzedawca: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna, 01-452 Warszawa,
ul. Księcia Bolesława 1/3.

2.

Miejsce przetargu: 01-452 Warszawa, ul. Księcia Bolesława budynek nr 9 (szkoła), sala nr 2.

3.

Termin przetargu: 22.11.2017r., godz. 10.00

4.

Przedmiot przetargu:
Samochód: ciężarowy do 3,5t marki Peugeot szt. 1
Model: Boxer 2,8 HDI
Rok produkcji: 2003
Przebieg: 378200 km
3
Pojemność/moc silnika: 2800 cm /93kW (126KM)

5.

Przedmiot przetargu można obejrzeć na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie
przy ul. Księcia Bolesława 1/3, po wcześniejszym umówieniu się
z p. Marcinem Kuleszą, Tel. 605 154 330 lub z p. Bogdanem Ponikowskim, Tel.: 605-126-061,
TYLKO W DNI POWSZEDNIE W GODZINACH 7.00-15.00

6.

Cena wywoławcza: 7 900,00 pln brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych )

7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
przedmiotu przetargu.

8.

Minimalna wysokość postąpienia – 1% ceny wywoławczej.

9.

Wadium należy wpłacić na konto Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie
48 1240 5918 1111 0000 4910 7445

10. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia
równej, co najmniej, cenie wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia
umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie
zarachowane na poczet ceny.
11. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu przetargu lub jego odwołania bez
podania przyczyny.
12. Po zakończeniu przetargu Spółka ustala z wygranym oferentem termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Przetarg ustny (licytacja odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007
w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez
spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. 07 Nr 97, poz. 443 pozn. zm.).
Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy
zobowiązani są przedstawić aktualny odpis KRS-u, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarcze, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru.

