
 Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie ogłasza aukcję na 

sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego: 

1. Samochodu osobowego marki Fiat Panda, silnik o poj. 1.1 dm3 Pb95  

rok produkcji 2010, przebieg 117563 km km, nr rej. RZ 4642E. Cena wywoławcza: 4500,- zł 

 

Sprzedaż odbywa się w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami 

rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2004). 

 

Aukcja 

rozpocznie się w dniu 13.09.2021 r.  o godzinie 10ºº 

w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie ul. Langiewicza 28 (parter, sala konferencyjna nr 11). 

 

 Do aukcji dopuszczone zostaną wszystkie osoby/podmioty, które spełnią łącznie niżej 

wskazane warunki: 

 Wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie do dnia 13.09.2021 r do 

godziny 9ºº, 

 Złożą pisemną informację zawierającą imię i nazwisko, aktualny adres, telefon lub 

nazwę/firmę i siedzibę (jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot), 

 Złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym 

samochodu oraz warunkami aukcji i przyjmują je bez zastrzeżeń albo złożą pisemne 

oświadczenie, że zapoznali się z warunkami aukcji, przyjmują je bez zastrzeżeń, oraz 

ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

samochodu będącego przedmiotem aukcji.  

 

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.  

Postąpienie w aukcji może wynosić od 1% do 10% ceny wywoławczej. 

Z chwilą przybicia  nastąpi zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.  

 

Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 20.09.2021 r 



Pozostałym uczestnikom aukcji wadium zostanie zwrócone po zamknięciu, odwołaniu, 

unieważnieniu aukcji do 13.09.2021 r 

Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

 

Samochód będący przedmiotem aukcji będzie można oglądać w miejscu parkowania (Rzeszów, 

ul. Langiewicza 28), w okresie od 06.09 – 08.09.2021 r.  w godzinach od 8ºº do 15ºº. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 17 8500376 w godzinach od 7.30 

do 15.00. 

 

Zastrzega się prawo do zmiany warunków aukcji albo jej odwołania bez podania przyczyny.  

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie jest płatnikiem podatku VAT. 

 

 

 


