
OGŁOSZENIE O ZBYCIU ŚRODKA TRWAŁEGO POROWADZONE W TRYBIE 

AUKCJI (LICYTACJI)           

OGŁOSZENIE 

O AUKCYJI (LICYTACJI) 

ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHODU RENAULT SCENIC 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie 

ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów 

Tel. 84 696 3777 

ogłasza 

postępowanie aukcyjne (licytację) na zbycie używanego środka trwałego  

 

 W licytacji mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność                  

do czynności prawnych. 

 

Przedmiotem licytacji jest używany środek trwały - samochód osobowy marki Renault 

Scenic, Nr rejestracyjny LHR 03377. 

Szczegółowy opis zbywanego pojazdu: 

- Marka:                               Renault Scenic 1,9 D;  

- Nr rejestracyjny:                 LHR 03377; 

- Nr nadwozia:                      VF1JM0G0629146380; 

- Rok produkcji:                    2003; 

- Pojemność silnika:              1870 cm
3
; 

- Rodzaj silnika:                    diesel; 

- Moc:                                  88kW (120 KM); 

- Liczba miejsc siedzących:   5. 

 

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych). 

 

Licytacja odbędzie się w dniu 23 lipca 2015 r. o godz. 12
00

 w siedzibie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, w pokoju nr 9. 

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny 

wywoławczej zbywanego samochodu (600,00 zł), na rachunek bankowy nr:  

23 1020 5356 0000 1202 0143 7219 

Należna kwota wadium powinna wpłynąć na rachunek bankowy ogłaszającego do dnia          

22 lipca 2015 r.   

Kwota wadium nie podlega oprocentowaniu. 

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

 



Zbywany samochód można oglądać w dniach od 20.07.2015 r. do dnia 22.07.2015 r.             

w godzinach pracy organizatora licytacji 7
30

 – 15
30

 lub w terminie wcześniejszym,                 

po uprzednim uzgodnieniu.   

 

Terminem zawarcia umowy sprzedaży zbywanego samochodu jest dzień licytacji. 

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia 

lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego licytację, nie dłuższym niż 7 dni, licząc       

od dnia przybicia. 

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia. 

 

Organizator licytacji zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia 

licytacji bez podania przyczyny. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia                          

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały    

Nr 41/2015 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 21.05.2015 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie środka trwałego i Zarządzenia Nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu zbycia środka trwałego – samochodu osobowego marki Renault Scenic, 

będącego na wyposażeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie. 

 

Regulamin zbycia środka trwałego – samochodu osobowego marki Renault Scenic, będącego 

na wyposażeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie jest dostępny            

na stronie internetowej www.pcprhrubieszow.pl/akty-prawne, oraz stronie internetowej 

www.hrubieszow.naszepcpr.pl/bip/inne-akty-dokumenty-prawne.  
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