Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
tel./fax 068 3828236, e-mail:kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl
NIP: PL 927-15-06-791

Świebodzin 20.12.2013r.
Klub Przyrodników ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż samochodu
ciężarowego Nissan Pickup
Cena wywoławcza – 19 680 zł brutto.
Wadium – 1000 zł
Minimalne postąpienie – 300 zł.
1. Opis przedmiotu sprzedaży:
Rok produkcji: 2004
Data pierwszej rejestracji: 2004r.
Pojemność silnik 2,5 l
Moc: 130 KM
Liczba osób: 5
Przebieg: 186 000 km
Wyposażenie:
· ABS
· Airbag kierowcy i pasażera
· Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
· Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych (bocznych)
· Felgi stalowe
· Immobilizer
· Instalacja radiowa + 2 głośniki
· Klimatyzacja
· Kolumna kierownicy z mechaniczną regulacją położenia
· Lusterka boczne regulowane elektryczni
· Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia
· Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa
· Tapicerka materiałowa
· Wspomaganie układu kierowniczego
· Zamek centralny z pilotem
· Autoalarm
Zabudowa przestrzeni ładunkowej – plastikowa
Hak
Dodatkowy opis:
Wgniecenia drzwi przestrzeni ładunkowej oraz tylnych prawych drzwi.

2. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w dniu 23 grudnia 2013r. w godzinach od 10 00 do 13 00, w
Kownaty 1 (gm. Torzym) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt: 696029760
3. Miejsce i termin przetargu: Świebodzin, ul. 1 Maja 22, 27 grudnia 2013r., godz. 9 00.
4. Informacja o formie, terminie i miejscu wniesienia wadium oraz pouczenie o przypadkach, w
których wadium nie podlega zwrotowi:
a. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z
adnotacją „wpłata wadium na sprzedaż samochodu Nissan Pickup” na rachunek bankowy nr 28 1090
1593 0000 0001 0243 0645 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na
koncie Klubu Przyrodników najpóźniej na dzień przed przetargiem. Istniej możliwość uiszczenia
wadium w kasie Klubu Przyrodników.
Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji
Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
b. Wadium nie podlega zwrotowi:
- jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego, nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg i uchyli się od zapłaty należnej kwoty.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży.
Przedmiot sprzedaży zostanie wydany osobie, która wygra przetarg, po uiszczeniu pełnej
zaoferowanej kwoty, na podstawie wystawionej przez Klub Przyrodników faktury VAT.
6. Informuje się, że:
Organizator Przetargu bez podania przyczyn może do czasu rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego
przeprowadzenia.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu
się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
7. Bliższych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela: Robert Stańko, tel. 696029760.

