
OGŁOSZENIE – II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY ( LICYTACJA ) 

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach  ogłasza II ustny 

przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen 

TRANSPORTER 7HC 1,9 TDI  rok produkcji 2004, nr VIN- WV2ZZZ7HZ5X000963 , przebieg 

ok. 603 tys km, kolor – biały, bezwypadkowy,  klimatyzacja manualna, radio + CD, ABS, regulacja 

fotela kierowcy oraz kierownicy, ważny przegląd techniczny do 04.09.2019 r , karta pojazdu + 

dokumentacja zakupu. 

Wyposażenie dodatkowe:  koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, kpl. kluczy fabrycznych,  

kpl. wycieraczek podłogowych. 

Cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł 

Postąpienie wynosi 120,- zł- 1% ceny wywoławczej 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 15.30 w budynku Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Sejnach ul. 1 Maja 2, 16-500 Sejny (woj. podlaskie). 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.200,00 zł. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 26 września 2018r  w wysokości 

1.200,00 zł  na konto nr 62 93540007 0000 0000 1629 0001. 

Warunkiem przystąpienia do licytacji będzie uznanie przez sprzedającego wpływu wadium na jego 

konto do godz. 9 30 w dniu przetargu. 

 

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złożone 

przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy 

żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik 

przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.  

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.  

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

 

Szczegółowe warunki przetargu  zawarte są w regulaminie przetargu, dostępnym na stronie 

internetowe www.niepełnosprawni.sejny.pl. oraz do wglądu w biurze Stowarzyszenia  w Sejnach 

ul. 1 Maja 2, 16-500 Sejny.  

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach zastrzega sobie prawo 

do odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 0 87 5173 416 

Samochód można obejrzeć w Sejnach ul. Jodłowa  23, w dni robocze 24 wrzesień, 26 wrzesień  

w godz. 10.00 – 12.00. 

Każdy uczestnik przetargu (oferent) ponosi koszty swojego udziału w przetargu. 
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