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Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach  

ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce  

 

ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Expert 220 C 1997 cm 
3
, 80,00 kW 

Samochód  można oglądać w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach ul. Żeromskiego 12  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – do 14.00 

w dniach 07.11.2014 do 24.11.2014 .Informacje na temat przedmiotu przetargu pod nr telefonu: 41 365 54 85  i 41 365 54 91. 

Przedmiot przetargu: Samochód ciężarowy, Peugeot Expert 220C-1 szt., rok produkcji: 2003, kolor: srebrny metalizowany, skrzynia manualna 5-biegowa, 

obręcze stalowe, 80 kW, pojemność skokowa 1997 cm
3    

Data zakupu – 29.08.2003 r.  

Cena wywoławcza  12.200,00 zł   

Wadium  1.220,00 zł       

Termin uiszczenia ceny nabycia  –  niezwłocznie, nie później niż  do 01.12.2014 r.   

 

Wadium należy wpłacić na konto Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga do dnia 24.11.2014 r.  do godz. 11.30. 

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach BZ WBK SA 5 w Kielcach  numer rachunku: 04 1500 1458 1214 5004 2973 0000   z dopiskiem: 

Wadium na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Expert 

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, 

 a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny lub zwrócone po dokonaniu wpłaty za zakupiony samochód  Peugeot Expert. 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyla się od zawarcia umowy.  

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 

 

Oferty należy składać do 24.11.2014  r. do godziny 12.00 w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12, w pokoju 

nr 211. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2014 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 211 

Termin związania ofertą  - do 01 grudnia 2014. 

   

 

Jeżeli uczestnicy przetargu złożą dwie oferty z tą samą ceną, bądź będą to dwie ceny najniższe sprzedawcy przysługuje prawo przeprowadzenia 

uzupełniającej licytacji ustnej. 

    

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.  

 

Kielce, 07.11.2014       


