
ZARZĄD  

PRZEMYSŁOWEGO  INSTYTUTU  

MASZYN BUDOWLANYCH Sp. z o.o.  

05-230 KOBYŁKA ul. Napoleona 2,  

ogłasza 

aukcję (przetarg ustny) 

na sprzedaż wózka widłowego spalinowego nr inwentarzowy 746-0017. Wózek jest 

niesprawny technicznie. 

Dane techniczne: 

 nr fabryczny 25898 

 rok budowy 1979  

 udźwig 1000 kg 

 typ 5312 C – RAK 3B 

 paliwo: olej napędowy 

 wyprodukowany w Bułgarii. 

 

Cena wywoławcza 3.000,00 zł brutto  

Koszty związane z odbiorem ponosi Kupujący. 

 

Aukcja odbędzie się w dniu 22.10.2019 r. o godz. 11.00. w siedzibie Spółki w Kobyłce przy 

ul. Napoleona 2, w budynku Zarządu, sala konferencyjna I piętro. 

 

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w każdy dzień roboczy w godzinach 10.00-

14.00 pod adresem: ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka, aż do dnia poprzedzającego przetarg, 

po uprzednim umówieniu wizyty z Panem Janem Orychem, tel. 602797343. 

W celu przystąpienia do przetargu, uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji 

Przetargowej podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym 

przedmiotu przetargu.  

Osoba reprezentująca w przetargu przedsiębiorcę powinna, przed przystąpieniem do licytacji, 

przedłożyć dokument tożsamości, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje, 

w toku licytacji pełnomocnik – również oryginał, bądź poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 

W przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna, winna przedłożyć dowód osobisty. 

Wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej i otrzyma 

przybicie. 

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia. 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia aukcji bez podania przyczyny. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

RODO informujemy iż, administratorem danych osobowych pozyskanych od osób fizycznych 

w związku z prowadzonym postępowaniem jest Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych 

Sp. z o.o.  


