
 

Wrocław, dn. 10 października 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW TVP S.A.  

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU 

 

 

1. Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział Terenowy we Wrocławiu z siedzibą przy ul. 

Karkonoskiej 8  we Wrocławiu,  ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony  na wycofane z eksploatacji 

samochody służbowe: 

 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. o godz. 11:00  w pokoju nr 102A budynku 

Telewizji Polskiej S.A. Oddział we Wrocławiu, przy ul. Karkonoskiej 8.   

3. Zgłoszone do przetargu pojazdy można oglądać w dniu przetargu od godz. 10.00 w siedzibie Telewizji 

Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 8. 

4. Informacje o sprzedawanych samochodach można uzyskać w Sekcji Inwestycji, Konserwacji i 

Transportu pod nr tel. 71 368 42 26. 

5. Podane ceny wywoławcze są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT  (23%) 

6. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Telewizji Polskiej S.A. –  34 1030 1508 0000 0008 1726 2384  najpóźniej do 24.10.2017 r.  W tytule 

przelewu należy zaznaczyć: wadium oraz nr rejestracyjny pojazdu.  

7. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od daty przetargu. 

8. Warunkiem uczestnictwa w licytacji danego pojazdu jest posiadanie potwierdzenia wpłaty 

wadium, w podanym terminie. 

9. Uczestnicy przetargu, którzy chcą nabyć więcej niż jeden pojazd muszą wpłacić wadium równe 

sumie wynikającej z wartości poszczególnych pojazdów.  

10. Wadium przepada na rzecz TVP S.A. jeżeli oferent nie zapłaci pozostałej ceny pojazdu, w terminie 

wyznaczonym na fakturze VAT. 

11. Termin zapłaty pozostałej ceny zostanie określone na fakturze VAT. 

12. Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) netto. 

13. Pojazdy zostaną przekazane nabywcom w takim stanie technicznym, w jakim znajdowały się w dniach 

oględzin.  

14. Nabywcy są zobowiązani do wypowiedzenia ubezpieczenia OC kupionych pojazdów, w terminie do 

30 dni od daty zakupu. 

15. Organizator zastrzega się prawo wycofania w/w pojazdów z przetargu bez podania przyczyn.  

 

 

Marka 

samochodu 

Rok 

produkcji 
Nr rejestracyjny 

Cena 

wywoławcza 
Przebieg Uwagi 

Nissan Pick-up 

2,5 TD 
1999 DW588ML 3600,00 zł 236627 km samochód ciężarowy 

Ford Transit 280S 2005 DW3219T 1200,00 zł 502613 km 
samochód 

uszkodzony 


