
Prószków 16.05.2016 r. 

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH 
SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO 

 
Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków 

ogłasza Aukcję sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego. 

 

1. Miejsce i termin przeprowadzenia Aukcji: 
Aukcja będzie przeprowadzona w dniu 03.06.2016 r. o godzinie 11:00 w budynku 
Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie ul. Pomologia 11. 

2. Przedmiot Aukcji: 
Ciągnik rolniczy URSUS C-330. 
Rok produkcji 1975 – ciągnik niesprawny, zdekompletowany- brak kola, zaczepu 
przedniego, kabiny, akumulatorów. Brak dokumentacji rejestracyjnej pojazdu. 

Ciągnik rolniczy URSUS 912. 
Rok produkcji 1986 – ciągnik niesprawny, zdekompletowany – brak chłodnicy, 
rozrusznika, wyposażenia deski rozdzielczej. Ogumienie zużyte. Brak dokumentacji 
rejestracyjnej pojazdu. 

Ciągnik rolniczy TOMO Vinkovic TV 521 
Rok produkcji 1982 – ciągnik niesprawny, zdekompletowany – brak kół osi przedniej. 
Ogumienie zużyte. Brak dokumentacji pojazdu. 

Kosiarka sadownicza 
Rok produkcji 1996 - urządzenie niesprawne – zardzewiałe elementy napędu. Urządzenie 
zdekompletowane (brak koła zamachowego i noży tnących). 

Kosiarka rotacyjna 
Rok produkcji 1987 – urządzenie niesprawne – zardzewiałe elementy napędowe, brak 
osłon noży tnących 

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot Aukcji: 
Z przedmiotem Aukcji można zapoznać się do dnia poprzedzającego dzień Aukcji w 
siedzibie Zespołu Szkół w Prószkowie ul. Pomologia 11 w godzinach od 10:00 do 14:00, 
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 695469600. Osobą 
upoważnioną do udzielania informacji o przedmiocie Aukcji jest Pan Marek Zgoda. 

4.   Cena wywoławcza: 
Ciągnik rolniczy URSUS C-330 – 3 300,00 zł 

Ciągnik rolniczy URSUS 912 – 2 600,00 zł 
Ciągnik rolniczy TOMO Vinkovic TV 521 – 600,00 zł 

Kosiarka sadownicza – 300,00 zł 
Kosiarka rotacyjna – 500,00 zł 

 



5.   Wadium: 
      1)    Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest zapłata wadium w wysokości 10% ceny                
             wywoławczej a mianowicie: 
              Ciągnik rolniczy URSUS C-330 – 330,00 zł  
              Ciągnik rolniczy URSUS 912 – 260,00 zł  
              Ciągnik rolniczy TOMO Vinkovic TV 521 – 60,00 zł  
              Kosiarka sadownicza – 30,00 zł 

        Kosiarka rotacyjna – 50,00 zł  
    

2) Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto bankowe nr lub do kasy w 
siedzibie szkoły do godz. 10:00 w dniu aukcji. 

3) Wadium złożone przez licytantów, których oferty nie zostały wybrane zwraca się w 
terminie od dnia dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania. 

4) W przypadku gdy żaden z licytantów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

5) Wadium Licytanta, którego oferta została wybrana nie podlega zwrotowi, jeżeli uchyli 
się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny. 

 
  6.   Sposób składania ofert: 

  Aukcja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie ceny, za którą licytant chce     
  nabyć jej przedmiot. 

 
7. Termin związania ofertą: 

1) Uczestnik składa ofertę w czasie prowadzonej aukcji. 
2) Złożona oferta przestaje wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą. 
3) Po trzecim ogłoszeniu zaoferowanej ceny prowadzący zamyka aukcję i udziela  

             przybicia nabywcy, który zaoferował najwyższą cenę.   
 

8. Termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży: 
1)    Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu aukcji na rzecz Nabywcy. 

         2)    Nabywca winien podpisać dokumenty umowy kupna – sprzedaży niezwłocznie po   
                udzieleniu przybicia w dniu wyboru oferty. 
 

9. Zastrzeżenia dodatkowe: 
1)Organizator zastrzega prawo do zmiany warunków aukcji lub jej odwołania bez   

            podania przyczyn 
          2)Organizator zastrzega prawo do zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert      
             bez podania przyczyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


