
 
OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI  
 

 

 

I. OZNACZENIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż niżej wymienionych ruchomości 
w postaci: 

 
II. ZWIĘZŁY OPIS PROCEDURY 

 

1. W chwili rozpoczęcia przetargu ustnego nieograniczonego przedstawiciel Centrum Terapii 

Nerwic w Mosznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosznej podaje cenę 

wywoławczą. 

2. Po podaniu ceny wywoławczej każdy z uczestników będzie uprawniony do dokonywania 

kolejnych postąpień ponad cenę wywoławczą. Minimalna wysokość postąpień wyznaczona jest 

w w/w tabeli.  

3. Po każdym postąpieniu, przedstawiciel Spółki CTN będzie trzykrotnie wywoływał pozostałych 

uczestników do dokonywania kolejnych postąpień. 

4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika, gdy inny uczestnik przed ostatnim – trzecim 

wywołaniem, zaoferuje cenę wyższą. 

5. Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą. 

6. Nabywcą będzie uczestnik, który zaoferuje cenę najwyższą – kwotę trzykrotnie wywołaną przez 

przedstawiciela Spółki CTN. 

7. Przedstawiciel Spółki CTN zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę 

uczestnika, który wygrał przetarg. 

8. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w dniu przetargu pod rygorem przepadku wadium. 

 

III. CENA WYWOŁAWCZA 

W w/w tabeli została ustalona cena wywoławcza dla każdego urządzenia. 

 

Lp. Nazwa przedmiotu/ 
urządzenia 

Rok prod. Producent/marka Cena 
wywoławcza 
brutto PLN 

Wadium brutto 
PLN 

Postąpienie 
PLN 

1. Kosiarka samojezdna 
Rider 13C 

2007 Husqvarna 1500  150 100 

 

2. Przyczepka z plandeką 
Neptun GAMA PRAKTIK 

N7-202 ptw 

2007 Sorelpol 500 

 

50 

 

50 

 

3. Wiertarka stołowa 1963 - 200 20 20 

4. Przecinarka ściernicowa 
PS-30 

1980 
Spółdzielnia 

pracy 
„Metalowiec” 

150 15 

 

20 



IV. MIEJSCE I TERMIN 

 

Miejscem przetargu ustnego nieograniczonego będzie siedziba Centrum Terapii Nerwic w Mosznej 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosznej, 47-370 Zielina, Moszna, ul. 

Zamkowa 1A, pokój nr. 16 na parterze. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 09 

sierpnia 2017 r. o godzinie 11:00. 

 

V. WADIUM 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do godz. 10.30 w dniu przetargu w 

wysokości ustalonej w w/w tabeli. Wadium należy wnieść gotówką do kasy Spółki CTN lub na 

rachunek bankowy Spółki – nr konta 89 1050 1504 1000 0090 3071 4282 , z dopiskiem: 

„Wadium – sprzedaż ruchomości”. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu wpłata 

powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie przetargu, wadium znajdowało 

się na rachunku Spółki CTN. 

VI. POUCZENIE O SKUTKACH UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY 

W każdym przypadku, kiedy nabywca będzie uchylał się od zawarcia umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność, wadium przepada na rzecz Spółki CTN. 

VII. KLAUZULA DODATKOWA 

Spółka CTN zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszej procedury do czasu rozpoczęcia licytacji. 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Przedmioty przetargu ustnego nieograniczonego można oglądać po uprzedniej zapowiedzi 

telefonicznej w dniach 7-8 sierpnia 2017r. w godz. od 8:00 do 14:00 oraz 9 sierpnia od godz. 

8:00 do 10:00 w Mosznej przy ulicy Zamkowej 12, 47-370 Zielina. 

2. Dodatkowych informacji o przedmiocie i warunkach przetargu udziela: Marcin Marzodko Dział 

Administracyjno – Techniczny  (tel.:  575-987-659,  e-mail: m.marzodko@ctn-moszna.pl). 

3. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Terapii Nerwic 

w Mosznej Sp. z o.o.. oraz na stronie internetowej ctn-moszna.pl oraz bip.ctn-moszna.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moszna, dnia 03 sierpnia 2017 r.   ……………………………………………………. 
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