Ustrzyki Dolne, 18.04.2019
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 20R, 38-700
Ustrzyki Dolne ogłasza nieograniczony przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:
- Samochód ciężarowy GAZ Gazela
- ilość miejsc siedzących 3
- DMC 3.5 T (prawo jazdy kat. B)
- podwójne tylne koła tzw. bliźniaki
- rok produkcji 2006
- pojemność silnika 2100 cm3 Turbo Diesel (licencja STEYR)
- przebieg 63688 km
- rodzaj zabudowy: skrzynia z plandeką o wym. 305 cm x 206 cm
Cena wywoławcza 12 000 zł netto
Do ceny końcowej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Samochód został kupiony jako nowy, użytkowany bardzo rzadko głownie w okresie letnim.
Stan mechaniczny i blacharski bardzo dobry, rama „zdrowa”.
Przetarg ma charakter ustny (licytacja), dopuszcza się jednak możliwość składania ofert w
formie papierowej.
Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 8.05.2019 o godzinie 1300 w siedzibie
przedsiębiorstwa. Oferty cenowe w formie papierowej zawierające
dane personalne
(Nazwisko i imię, nazwa firmy oraz adres ) należy składać osobiście w sekretariacie firmy do
dnia 8.05.2019 do godziny 1230 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Przetarg Gazela".
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8.05.2019 r. o godz. 1400 . Na przedmiot przetargu
zostanie
wystawiona
faktura
VAT.
Wysokość
minimalnego
postąpienia
w przetargu ustnym ustala się na kwotę 250 zł. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest
opłacić fakturę do 3 dni po jej wystawieniu na konto bankowe wskazane w dokumencie.
Wydanie pojazdu nastąpi po wpłynięciu wylicytowanej kwoty na nasze konto bankowe.
Środek trwały będący przedmiotem przetargu można oglądać przed przetargiem
w siedzibie przedsiębiorstwa tj. ul. Przemysłowa 20R, 38-700 Ustrzyki Dolne w godzinach
900 – 1300 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji udziela: Andrzej Dydak – Kierownik Ciepłowni tel. 500 044 404
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