
Koźmin Wlkp., dnia 07.12.2007 r.

MOW.........................

OGŁOSZENIE

Młodzieżowy  Ośrodek  Wychowawczy  w  Koźminie  Wlkp.,   ul.  Klasztorna  39,  63-720 

Koźmin  Wlkp.  tel.  (0-62)  721-65-42,  fax  (0-62)  721-65-44,  www.mowkozminwlkp.strefa.pl, 

e- mail:  mow@itime.pl zaprasza  do  wzięcia  udziału  w przetargu  nieograniczonym na  sprzedaż 

samochodu ciężarowo-osobowego w formie licytacji.

Marka – NYSA

Model – NYSA T 522

Rok produkcji: 1993

Pojemność: 2120 cm3

Nr rejestracyjny: PKR 31GJ

Cena wywoławcza: 500,00 zł.

 

Licytacja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 o godzinie 900 w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Koźminie Wlkp., ul. Klasztorna 39, 63-720 Koźmin Wlkp.

Samochód  można  oglądać  w dniach  od  17.12.2007  –  do  18.12.2007  w  godzinach  1000 –  1200 

w siedzibie sprzedającego.

Przystępujący  do  przetargu  są  zobowiązani  do  wpłaty  wadium  w  wysokości  10%  ceny 

wywoławczej tj. 50,00 zł. (słownie trzydzieści pięć złotych  00/100). najpóźniej do dnia 19.12.2007 

godz 830 w kasie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia 

samochodu.

http://www.mowkozminwlkp.strefa.pl/
mailto:mow@itime.pl


Wadium ulega  przepadkowi  w razie  uchylenia  się  oferenta,  który  przetarg wygrał  od zawarcia 

umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn zawinionych z jego strony.

Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

Uczestnik przetargu przed rozpoczęciem licytacji wpisze się na listę : " biorący udział w licytacji".

Nabywcą zostaje uczestnik licytacji,  który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział 

w licytacji  i  wyższą od ceny wywoławczej,  co najmniej o jedno postąpienie. Licytacja zostanie 

przeprowadzona z postąpieniem w wysokości 10,00 zł lub wielokrotności tej kwoty. 

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Umowa kupna-sprzedaży zostanie sporządzona w terminie do 7 dni od daty przetargu.

Zapłata ceny nabycia nastąpi w terminie wyznaczonym przez sprzedającego

Wydanie samochodu nastąpi po dokonaniu wpłaty.

Zbywający zastrzega : na powyższy samochód nie będzie udzielona gwarancja ani rękojmia.

Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji jest:

Pan Robert Marciniak tel. (0-62) 721-65-42, fax. (0-62) 721-65-44. 

e-mail: mow@itime.pl
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