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OBWIESZCZENIE O PRZETARGU 
 

1. Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach  
Plac Moniuszki 2 B 
25-334 Kielce 

 
ogłasza przetarg publiczny na sprzedaŜ samochodu osobowego  
Opel Astra kombi Essentia  z 1.7 DTL srebrny metalic 

 
2. Samochód  moŜna oglądać w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach przy Placu Moniuszki 2B – kontakt  

w pokoju 011 lub 012 codziennie od 08.11.2010 do 12.11.2010 r. w godzinach 8,30 – 14,30.  
MoŜna równieŜ uzyskać telefoniczną informację na temat samochodu pod nr telefonów: 41 365 54 85 lub 41 365 54 84 
 
 
Samochód osobowy   Opel Astra kombi Essentia  z 1.7 DTL srebrny metalic – 1 szt. 
 
 
Data zakupu   10.08.2005 r.   
 
Cena wywoławcza    23.000,00 zł 
 
 
Wadium   2.300,00 zł 
 
Termin uiszczenia ceny nabycia – 23.11.2010 r. do godz. 12.00    
 

 
3. Wadium naleŜy wpłacić na konto Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga do dnia 22.11.2010 r. do godziny12.00   

 
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach 
Kredyt Bank O/ Kielce  
numer rachunku: 04 1500 1458 1214 5004 2973 0000 
z dopiskiem: Wadium na sprzedaŜ samochodu Opel 
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Wadium złoŜone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, 
 a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczt ceny lub zwrócone po dokonaniu wpłaty za zakupiony 
samochód. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeŜeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyla się od zawarcia umowy. 
 

  Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeŜeli Ŝaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie 
wywoławczej. 

 
 

4. Oferty naleŜy składać do 22 listopada 2010 r. do godziny 12.00 w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, 
Plac St. Moniuszki 2B, w pokoju nr 011. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2010 r. o godzinie 13.15 w pokoju nr 2a 
Uwaga! JeŜeli uczestnicy przetargu złoŜą dwie oferty z tą samą ceną, sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert. 
 
 
   Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.  
 
Kielce, 05.11.2010 r. 
        Jacek Rudnicki 

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych i Finansowych 

 
 
 
 
 


