
Ogłoszenie o I publicznej ustnej licytacji 

sprzedaży służbowych samochodów osobowych  

będących składnikiem majątku trwałego  

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu  Zdrowia w Katowicach 

 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Śląski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

40-844 Katowice ul. Kossutha 13 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia licytacji: 

Licytacja odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, w pok. nr 206A  

(II piętro) w dniu 23.10.2015 r. o godz. 12:00 

 

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać samochód przeznaczony do sprzedaży: 

Samochód, dokumenty z nim związane a także zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami licytacji  będzie 

można po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr tel. 032/735-16-87, pod adresem Śląski OW NFZ  

w Katowicach przy ul. Jankego 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12-14 

 

4. Samochody przeznaczone do sprzedaży: 

 

I. Marka: KIA, model: CEED 1.6 16V Optimum - 5 drzwiowy, typ: kombi, liczba miejsc 5, rok produkcji: 2008, 

nr rej. SK 1247P, przebieg: ok. 223 053 km. 

 cena wywoławcza 13 500,00 zł( słownie trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100gr) 

 

II. Marka: KIA, model: CEED 1.6 16V Optimum - 5 drzwiowy, typ: kombi, liczba miejsc 5, rok produkcji: 2008, 

nr rej. SK 1249P, przebieg: ok. 229 912 km. 

 cena wywoławcza 13 600,00 zł( słownie trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100gr 

 

5. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest: 

wniesienie wadium w wysokości 500 zł (słownie pięćset zł) za licytowany samochód w kasie Śląskiego OW NFZ 

(pok.410). Wadium wniesione w kasie Oddziału winno zostać wniesione nie później niż na 1 dzień przed licytacją 

tj. dnia 22.10.2015r. do godz. 14:30 Wadium zwraca się w kasie Śląskiego OW NFZ. Wadium wpłacone przez 

oferenta, który licytację wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Wadium zalicza się w wysokości 

nominalnej, nie podlega ono oprocentowaniu. Zastrzega się utratę wadium na rzecz Śląskiego OW NFZ  

w przypadku uchylania się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży.  

 

6 Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny 

 


