OGŁOSZENIE
o sprzedaży samochodu

TBS – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. Krosno, ul. Wyzwolenia 4
Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy, PEUGEOT Z BOXER 2.0 HDI
o nr rej. RK 17 964. Cena wywoławcza samochodu wynosi 9.000,00 zł (słownie: dziewięć
tysięcy złotych 00/100). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu pisemnego
nieograniczonego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
38 – 400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4
NIP 684-000-08-21; REGON 370377270, e-mail: sekretariat@tbs-krosno.info
adres strony internetowej: www.tbs-krosno.info
2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:
· samochód ciężarowy, PEUGEOT Z BOXER 2.0 HDI
· rok produkcji:2005 r.
· data pierwszej rejestracji: 02.12.2005 r. (pierwszy właściciel)
· aktualny przebieg: 167 000 km
· liczba miejsc siedzących: 3
- Pojemność silnika - 1997 cm3
- Kolor - zielony
- Liczba drzwi - 3
- Kraj rejestracji - Polska
- Skrzynia biegów - manualna
3. Wartość szacunkowa: 9.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty
zawierającej dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon oraz oferowaną cenę zakupu, w
terminie do dnia 14 września 2021 r. do godz. 09:00 pocztą na adres: TBS- Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe Sp. z o.o. , 38 - 400 Krosno lub osobiście w sekretariacie przedsiębiorstwa w
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu”.
5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód można oglądać w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu w miejscu zaparkowania pojazdu tj. Krosno,
ul. Wyzwolenia 4 na parkingu przed budynkiem przedsiębiorstwa.
Osobą do kontaktu jest Bogdan Liżewski nr tel. 13 42-01-190

6. Warunku przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym
postępowaniu:
1. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo przynajmniej jednego oferenta i
zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny wywoławczej. Nabywcą zostaje
oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował
najwyższą kwotę).
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia. Uzyskane
środki finansowe ze sprzedaży samochodu przekazywane są na konto TBS 4. Sprzedający nie
wymaga wniesienia wpłaty wadium przez oferentów.
7. Rozstrzygnięcie przetargu: Otwarcie ofert w przetargu na zbycie ww. samochodu odbędzie się
w dniu 14 września 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie TBS – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe
Krosno, ul. Wyzwolenia 4 pokój nr 8.
8. Inne informacje: Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

