OG£OSZENIE O PRZETARGU OFERT
Naczelnik Urzêdu Skarbowego Wroc³aw - Psie Pole dzia³aj¹c na podstawie art. 107a - 107d ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201)
podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e:
dnia 25 paŸdziernika 2018 r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Urzêdu Skarbowego Wroc³aw - Psie Pole
ul. Trzebnicka 33, Wroc³aw (II piêtro)
odbêdzie siê przetarg ofert nastêpuj¹cych ruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Pana Paw³a Kaminieckiego
1. Samochód osobowy Volkswagen Golf II 1.3i Kat.GL, rok prod. 1991, nr VIN WVWZZZ1GZMW639687,
nr rej DW152GN.
Wartoœæ szacunkowa pojazdu wynosi 1.000,00 z³ (jeden tysi¹c), w tym VAT (23%) 186,99 z³.
Cena wywo³awcza wynosi 3/4 wartoœci szacunkowej: (609,75 z³ netto + 23%VAT 140,25 z³) = 750,00 z³
brutto.
2. Samochód Volkswagen Transporter T4 Diesel 2.6 T, rok prod. 1991, nr VIN WVWZZZ1GZMW639687,
nr rej DW488HE.
Wartoœæ szacunkowa pojazdu wynosi 1.400,00 z³, w tym VAT (23%) 261,79 z³.
Cena wywo³awcza wynosi 3/4 wartoœci szacunkowej: (853,66 z³ netto + 23%VAT 196,34) = 1.050,00 z³
brutto.
Oferty mo¿na sk³adaæ do dnia 24 paŸdziernika 2018 r. (drog¹ pocztow¹ - decyduje data wp³ywu do tut.
Urzêdu, tj. 24.10.2018 r. do godz. 15:30) lub osobiœcie w Dziale Egzekucji Administracyjnej Urzêdu
Skarbowego Wroc³aw - Psie Pole, 50-231 Wroc³aw, ul. Trzebnicka 33, pok. 15, do dnia 25 paŸdziernika 2018 r.
do godziny 10:00.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z dopiskiem odpowiednio :
ad. 1. PRZETARG OFERT - VOLKSWAGEN GOLF
ad. 2. PRZETARG OFERT - VOLKSWAGEN TRANSPORTER
Oferta powinna zawieraæ: dok³adne oznaczenie oferenta (imiê, nazwisko i adres lub nazwê firmy i siedzibê);
oznaczenie przedmiotu przetargu; oferowan¹ cenê; kopiê dowodu wp³aty wadium i nr konta, na które zwrócone
zostanie wadium.
Ka¿dy oferent mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ ofertê.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu ofert jest wp³acenie wadium w wysokoœci 10% wartoœci szacunkowej
ruchomoœci tylko przez osobê ,która bêdzie przystêpowaæ do licytacji. Wadium nale¿y wp³aciæ na konto NBP
O/O Wroc³aw 98 1010 1674 0017 3313 9120 0000 najpóŸniej do dnia 23.10.2018 r. wy³¹cznie z dopiskiem:
ad . 1. „WADIUM VOLKSWAGEN GOLF ”
ad. 2. „WADIUM VOLKSWAGEN TRANSPORTER”
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê dzieñ jego wp³ywu na wy¿ej wskazany rachunek, tj. 23.10.2018 r. do
godziny 24:00. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Ruchomo œci mo¿na ogl¹daæ na parkingu Pierwszego Urzêdu Skarbowego we Wroc³awiu przy ul. Klimasa 34
po wczeœniejszym ustaleniu terminu. Informacje w Dziale Egzekucji Administracyjnej U.S. W-w Psie Pole,
pokój 15, w godz.8:00-12:00 lub telefonicznie 71/326-52-61, kom. 691 360 050.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 25.10.2018 r. w sali konferencyjnej tut. Urzêdu o godz. 11:00.
Przy dokonywaniu wyboru ofert wybiera siê ofertê z najkorzystniejsz¹ cen¹. Wynik przetargu og³oszony
zostanie niezw³ocznie po otwarciu wszystkich ofert.
Nabywca jest zobowi¹zany uiœciæ, natychmiast po udzieleniu mu przybicia co najmniej cenê wywo³ania.
Nieuiszczenie co najmniej ceny wywo³ania skutkuje utrat¹ prawa wynikaj¹cego z wyboru jego oferty i traci
prawo do zwrotu kwoty wp³aconej tytu³em wadium. W takim przypadku przetarg wygrywa kolejna oferta
z najwy¿sz¹ cen¹.
Przetarg ofert uwa¿a siê za niedosz³y do skutku, je¿eli nie weŸmie w nim udzia³u przynajmniej dwóch
uczestników, jak równie¿, gdy ¿aden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny minimalnej.
W przetargu ofert mog¹ uczestniczy tylko oferenci obecni przy otwarciu ofert, którzy wp³acili wadium.
Naczelnik Urzêdu Skarbowego Wroc³aw - Psie Pole zastrzega sobie prawo do odwo³ania przetargu ofert
bez podania przyczyny oraz nie odpowiada za wady ukryte i stan techniczny pojazdów.
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