OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY
Firma BOLTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 16.261.500 PLN wpłacony w całości, posługująca
się NIP 637-18-44-563 , sprzeda w drodze przetargu ofertowego pojazdy zawarte w poniższej tabeli.
Wymienione środki trwałe przeznaczone do sprzedaży można oglądać na terenie bazy transportowej, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37
BOLTECH Sp. z o.o. w godz. od 7.00 – 14.00. Osoba kontaktowa – Marcin Zub tel: 602-173-808 lub Sławomir Niemczyk tel. 606791252
kontakt w dni robocze w godz. 7°° - 14°°.
W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium zgodnie z warunkami ogłoszonymi
w niniejszym przetargu.
Warunkiem postępowania do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku
trwałego. Wadium należy wpłacić na następujący nr rachunku bankowego : 89 105012141000002303523175 lub w kasie Spółki.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zachowana na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent , którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy ( nie dłużej niż 14 dni) nie uiści ceny nabycia, traci wpłacone wadium.
Oferta powinna zawierać :
a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta.
b) Oświadczenie oferenta , że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży.
c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje warunki sprzedaży zawarte w ogłoszeniu.
d) Dowód wpłaty wadium.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg 2/2018” w siedzibie Spółki BOLTECH
Sp. z o.o. 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37 w terminie do 14.09.2018 r.

Wykaz pojazdów do sprzedaży

LP.

Marka i typ pojazdu

Rok
Przebieg w
produkcji
km

1.

Ciągnik siodłowy DAF 105 XF.410

2008

2.

Naczepa Schmitz SCS 24 35.0t 13.62 EB

2007

3.

Ciągnik siodłowy DAF 105 XF.410

2007

868674
917 785

Numer
rejestr.

Numer VIN

Cena
wywoławcza
netto

KOL 23M5 XLRTE47MS8E812540

38 600,00

KOL 70GR WSM00000003064432

12 500,00

KOL 16WS XLRTE47MS7E777618

31 000,00

