
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, fax /22/ 534 63 59,
S¹d Rejestrowy: S¹d Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego,

numer rejestru: 0000014843, wysokoœæ kapita³u zak³adowego i kapita³u wp³aconego: 262.470 034 z³,
zaprasza do sk³adania ofert na zakup poni¿szych samochodów i innych ruchomoœci

za cenê nie mniejsz¹ ni¿ wartoœæ rynkowa okreœlona w tabeli w trybie przetargu pisemnego:

Powy¿sze ruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dni robocze w terminach okreœlonych powy¿ej lub po uzgodnieniu telefonicznym z przechowawc¹, dot.
wskazanych numerów telefonów. Próby techniczne rzeczy mog¹ siê odbywaæ na koszt ogl¹daj¹cego, po uzgodnieniu warunków z przechowawc¹.
Zaproszenie adresowane jest wy³¹cznie do przedsiêbiorców zainteresowanych zakupem powy¿szych ruchomoœci w ramach prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej. Do sprzeda¿y nie bêd¹ mia³y zastosowania przepisy dotycz¹ce sprzeda¿y konsumenckiej w rozumieniu art. 535 kodeksu
cywilnego. Kupuj¹cemu nie bêd¹ przys³ugiwaæ ¿adne roszczenia wobec Banku z tytu³u ewentualnych wad fizycznych rzeczy. Na zakupione
ruchomoœci Bank nie udziela gwarancji oraz wy³¹cza mo¿liwoœæ odpowiedzialnoœci z tytu³u rêkojmii. Wywóz ruchomoœci oraz uporz¹dkowanie terenu
na koszt kupuj¹cego. Wadium w wysokoœci 10% wartoœci rynkowej nale¿y wp³aciæ na rachunek: z opisem:
„Wadium/nazwa rzeczy/nr rej./pozycja w og³oszeniu/DKTKK-MMW”. Kwota wadium nie podlega oprocentowaniu.
Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem uiszczenia wadium nale¿y przesy³aæ listem poleconym w zamkniêtej kopercie z dopiskiem na kopercie
"OFERTA DKTKK MMW” w terminie do dwóch tygodni od dnia 19.09.2014 r. na adres:

Oferta powinna byæ sporz¹dzona w jêzyku polskim i podpisana przez osoby upowa¿nione do reprezentowania oferenta oraz zawieraæ:
1) nazwê i siedzibê (imiê i nazwisko, adres) oferenta oraz datê sporz¹dzenia oferty,
2) wyszczególnienie konkretnych ruchomoœci bêd¹cych przedmiotem oferty i okresu wa¿noœci oferty,
3) oœwiadczenie o zapoznaniu siê z dokumentacj¹ i stanem technicznym ruchomoœci bêd¹cych przedmiotem oferty,
4) okreœlenie oferowanej ceny ze wskazaniem sposobu i terminu jej zap³aty.
Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odst¹pienia od sprzeda¿y lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.
Wszelkie dodatkowe informacje o warunkach sprzeda¿y mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem telefonu: /22/ 524 52 32; /22/ 524 83 75 lub
mailem: lub
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Bank Polska Kasa Opieki SA - Departament Kredytów
Trudnych Klienta Korporacyjnego, ul. ¯wirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa.

michal.wozniak@pekao.com.pl jaroslaw.kozak@pekao.com.pl

Lp. Nazwa ruchomoœci, pojazdu, marka, Miejsce postoju i termin ogl¹dania,
nr tel. do kontaktu brutto

Wartoœæ rynkowa
typ, rok produkcji

1. IVECO EUROCARGO 75E14,
numer rejestracyjny WI 09397, rok prod. 1998,
przebieg 124265 km od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00

kontakt -
tel. 604 436 527

2. Ci¹gnik siod³owy MERCEDES 1831 LS, rok prod. 1992,
numer rejestracyjny KLR 3396 kontakt - pan Waldemar Domaga³a

tel. 601 065 868

3. Samochód VOLVO S 90, rok prod. 1997,
numer rejestracyjny WI 10561 Kontakt - pan Maciej S³upecki

tel. 602 458 998

SPORT GRUPASp. z o.o. 1.845.00
05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. DŸwigowa 24

pan Zbigniew Bieñkowski

26-026 Morawica , ul. Chêciñska 415 4.100,00

Siestrzeñ, ul. Nadrzeczna 7, 96-321 ¯abia Wola 4.000,00
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