
Syndyk Masy Upad³oœci
og³asza aukcjê na ³¹czn¹ sprzeda¿ pojazdów i maszyn rolniczych
znajduj¹cych siê we wsi Kobyla G³owa, gmina Z¹bkowice Œl¹skie

£¹czn¹ sprzeda¿¹ objête s¹:

1. tj. 75% ich ³¹cznej
szacunkowej wartoœci wynosz¹cej 292.651,22 z³ netto. Sprzeda¿ ruchomoœci opodatkowana jest podatkiem
VAT w wysokoœci 23%, który podlega doliczeniu do ceny sprzeda¿y.
2. Aukcja przeprowadzona bêdzie zgodnie z z którymi nale¿y siê zapoznaæ w biurze
syndyka w Wa³brzychu przy ul. B. Chrobrego 13, lok. 23, w godz. od 9:00 do 15:00 w dni robocze.
3. , o których mowa w warunkach aukcji,

4 : Biuro Syndyka Masy Upad³oœci, 58-300 Wa³brzych, ul. B. Chrobrego 13, lok. 23.
5 , tj. otwarcie z³o¿onych ofert, wybór najkorzystniejszej cenowo i licytacja ostatecznej
ceny nabycia ruchomoœci, nast¹pi w biurze syndyka
6. Syndyk zastrzega sobie w ka¿dym czasie i bez podania przyczyny prawo odwo³ania lub uniewa¿nienia aukcji
w ca³oœci lub w czêœci.
7. Dodatkowe informacje w sprawie aukcji i zapoznania siê z ruchomoœciami aukcji mo¿na uzyskaæ w biurze
syndyka lub pod numerem telefonu: 74/842-35-56, 600 736 921, e-mail: mpwo@poczta.onet.pl

Minimalna cena ³¹cznej sprzeda¿y ww. ruchomoœci wynosi 219.488,41 z³otych netto,

warunkami aukcji,

Termin sk³adania pisemnych ofert do aukcji up³ywa w dniu
9 sierpnia 2016 r. o godz. 15:00.
. Miejsce sk³adania ofert
. Rozstrzygniêcie aukcji

w dniu 10 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00.

Lp. Nazwa, typ pojazdu, maszyny Dane identyfikacyjne Wartoœæ netto

1. Ci¹gnik rolniczy DEUTZ-FAHR 6000 P
SCR AGROTRON 6160

2. Ci¹gnik rolniczy FARMER F2
8248 12/12

3. £adowacz czo³owy HYDRAMET
XTREME -1+T- 475/1, u. 1600 kg

4. Siewnik zbo¿owy POLONEZ 550/3/XL,
29 rzêdów siania

5. Rozdrabniacz bijakowy zasypowy
(œrutownik paszy) ZUPTOR 18,5 kW
z mieszalnikiem paszy,
pionowy ZUPTOR 3000 kg

6. Przyczepa rolnicza - wóz asenizacyjny
POMOT T507/6 CLASIC

7. Przyczepa rolnicza D 83, ³ad. 10 t nr rej. DZA 77FU, rok prod. 1987 1.200,00 z³

8. Przyczepa rolnicza D 44 B, ³ad. 3,5 t nr rej. DZA H612, rok prod. 1982 1.400,00 z³

9. Samochód osobowy FIAT STILO nr rej. DZA68VC, rok prod. 2004 1.951,22 z³

Razem szacunkowa wartoœæ netto ruchomoœci: 292.651,22 z³

nr rej. DZA 3J34, rok prod. 2013 204.100,00 z³

nr rej. DZA 30PT, rok prod. 2009 42.800,00 z³

nr fabr. 400, rok prod. 2014 11.000,00 z³

nr fabr. 355, rok prod. 2012 13.100,00 z³

rozdrabniacz - nr. fabr. 104, 9.000,00 z³
rok prod. 2013,
mieszalnik - nr fabr. 4272,
rok prod. 2013

nr rej. DZA 57PS, rok prod. 2009, 8.100,00 z³
nr fabr. 076090880

OR160380


