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OGŁOSZENIE NR 2 O AUKCJI NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU PARKU 
NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora aukcji: 

Park Narodowy Gór Stołowych 

ul. Słoneczna 31 

57-350 Kudowa Zdrój 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: 

Siedziba Parku Narodowego Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, 
sala nr 6, w dniu 12.10.2020 r. o godz. 8.00. 

3. Przedmiot aukcji – sprzedaży: 

Samochód: Skoda Fabia Combi 1.4 MR’05, wersja Active 

Rok produkcji: 2006 

Napęd: przedni 

Paliwo: benzyna 

Pojemność silnika: 1390  ccm3 

Moc silnika: 59 KW (80 KM) 

Przebieg: 214 580 km 

VIN: TMBJX46Y474115093 

Pierwszy właściciel 

Przegląd do: 15.04.2021 r 

4.      Opis samochodu i wyposażenie: 

Specyfikacja i opis samochodu w opinii rzeczoznawcy (załącznik nr 1 do ogłoszenia) 

Dokumenty: karta pojazdu, książka serwisowa, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja 
obsługi. 

5. Cena wywoławcza: 4 600 w tym VAT (23%) 

6. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji: 
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Sprzedawany pojazd można oglądać w Kudowie Zdroju przy ul. Słonecznej 31 po 
uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym – tel. do kontaktu 695 895 826, 
Joanna Litwinowicz. 

W dniu licytacji oględziny ograniczone. 

7. Informacje dotyczące przebiegu aukcji: 

Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej do 12.0.2020 r. do godziny 7.45 
złożyć w sekretariacie dyrekcji PNGS (I piętro) wypełnione zgłoszenie udziału w aukcji 
wraz z załącznikiem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  

8. Procedura aukcji: 

1. Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję: 

- stwierdza prawidłowość ogłoszenia aukcji, 

- potwierdza tożsamość uczestników licytacji (konieczne jest okazanie dokumentu ze     

   zdjęciem), 

- ustala liczbę zgłoszonych licytujących,  

- podaje licytującym do wiadomości: 

 - przedmiot aukcji, 

 - cenę wywoławczą, 

 - wysokość postąpienia, 

 - termin uiszczenia ceny nabycia, 

- zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu 
aukcji, 

 - nazwy lub imiona i nazwiska licytujących. 

2. Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytującego do udziału w niej, jeżeli nie wypełnił 
zgłoszenia i/lub nie złożył wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, 
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość. 

3. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku 
ruchomego przeznaczonego do sprzedaży. 

4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Zaoferowana cena 
przestaje wiązać licytującego, gdy inny licytujący zaoferuje cenę wyższą. 
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5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytujących, po trzecim 
ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytującemu, który zaoferował najwyższą 
cenę. 

6. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. 

7. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania faktury VAT. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po 
uiszczeniu przez Kupującego ceny nabycia samochodu. Wzór umowy stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

8. Prowadzący aukcję sporządza protokół z przebiegu aukcji, który zawiera: 

 - określenie miejsca i czasu aukcji, 

 - wysokość ceny wywoławczej, 

 - ilość licytujących, którzy stawili się na aukcję, 

 - najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży, 

 - imię i nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę, 

 - wysokość ceny nabycia, 

 - wnioski i oświadczenia prowadzącego licytację. 

9.      Zastrzeżenie: 

1. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

2. Organizator aukcji nie odpowiada za wady ukryte w/w składnika majątku ruchomego. 

 

p.o. Dyrektora 

/-/ mgr inż. Bartłomiej Jakubowski 


