
OG£OSZENIE PRASOWE

trybie II aukcji

1. FIAT SEICENTO, nr rej. DW3829K, c. w. - 2 000,00z³, rok prod. 2004, poj. 1100 ccm.
2. CITROEN BERLINGO, nr rej. DW6166G, c.w. - 3 000,00z³, rok prod. 2003, poj. 1400 ccm.
3. PEUGEOT 206SW, nr rej. DW7590N, c. w. - 3 500,00z³, rok prod. 2004, poj. 1400 ccm.

21 listopada 2017 r. o godz. 10.00

http://piorin.gov.pl/ds-aktualnosci/ds-aktualnosci-wojewodzkie/
Uwaga!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin i Nasiennictwa we Wroc³awiu, ul. Pi³sudskiego 15-17, 50-044
Wroc³aw, informuje na podstawie § 27 ust. 1 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r.

o sprzeda¿y w nastêpuj¹cych samochodów:

-Aukcja rozpocznie siê w siedzibie WIORiN we Wroc³awiu (parter, pok. nr 6),
ul. Pi³sudskiego 15-17, 50-044 Wroc³aw.
- Warunkiem udzia³u w aukcji jest wp³acenie wadium w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej do godz. 10.00 dnia
21.11.2017 r. w kasie WIORiN we Wroc³awiu.
- Wadium z³o¿one przez oferentów, którzy nie zostali wy³onieni jako zwyciêzcy w wyniku przeprowadzenia aukcji
zostanie zwrócone w godzinach otwarcia kasy w terminie 7 dni od dnia wy³onienia zwyciêzcy licytacji lub terminu
odwo³ania aukcji. Wadium z³o¿one przez nabywcê wy³onionego jako zwyciêzca w licytacji zalicza siê na poczet
ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygra³ licytacjê, uchyli siê od zawarcia
umowy sprzeda¿y nie wp³acaj¹c wylicytowanej kwoty w terminie 7 dni od dnia przybicia.
- Samochód zostanie sprzedany licytantowi oferuj¹cemu najwy¿sz¹ cenê. Zwyciêzca aukcji zobowi¹zany jest
do uiszczenia wylicytowanej ceny nabycia w kasie WIORiN (lub na wskazane konto) w terminie nie d³u¿szym ni¿
7 dni licz¹c od dnia przybicia. Wydanie przedmiotu sprzeda¿y nast¹pi po dokonaniu ww. p³atnoœci i podpisaniu
umowy sprzeda¿y.
- Samochody wraz z operatem wyceny bêd¹ udostêpnione zainteresowanym do obejrzeniaw WIORiN we
Wroc³awiu w dniach roboczych od dnia niniejszego og³oszenia do dnia 20.11.2017 r. w godzinach od 9.00 do
14.00 po wczeœniejszym uzgodnieniu dok³adnego terminu z kierownikiem Dzia³u Administracyjnego
Mieczys³awem Dynaka, tel.71 371 84 35 wew. 39 lub 604 975 668. Z operatami wyceny mo¿na siê zapoznaæ na
stronie:

Og³aszaj¹cy zastrzega sobie prawo do odwo³ania aukcji ca³ej lub czêœciowej bez podawania przyczyn.
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