
 
 

Lublin, dnia 19 listopada 2021 r. 
 

 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW TVP S.A.  

ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE 

 
1. Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Lublinie z siedzibą przy ul. H. Raabego 2,  20-030 Lublin,  

ogłasza przetarg ustny (licytacja)  na wycofane z eksploatacji samochody służbowe: 

• Fiat cudo 2,0 nr rej. LU198EL, nr ew. 741000002986, wartość oszacowania  - 5 904,00 zł 

brutto.  

• Samochód pomocniczy do wozu transmisyjnego (Mercedes 711 D  nr rej. LU7325M),  nr 

ew. 743400050001, wartość  oszacowania   19 803,00 zł brutto. 

2. I Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 10:00  w pokoju nr 203  budynku Telewizji 

Polskiej S.A. Oddział Terenowy Lublinie, przy ul. H. Raabego 2, 20-030 Lublin.   

3. II Przetarg odbędzie się tego samego dnia tj. 7 grudnia 2021 roku  w tym samym miejscu o 

 godz. 12: 00.  

4. Ceny wywoławcze w  II Przetargu zostają obniżone o 50%. 

5.  Zgłoszone do przetargu pojazdy można oglądać w dniach 1 i 2 grudnia  2021 r. w siedzibie Telewizji 

Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie  przy ulicy H. Raabego 2, po wcześniejszym umówieniu 

terminu z pracownikiem  Wydziału Administracji pod nr tel. 81 5324291 wew.383, 384 lub kom. 

785985016. 

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  6 grudnia  2021 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 wpłata wadium. 

9. Uczestnicy przetargu, którzy chcą nabyć dwa lub więcej pojazdów muszą wpłacić wadium równe 

sumie wynikającej z wartości wadium dla 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 określony na fakturze VAT. 

12. Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto. 

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

oględzin.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w/w pojazdów z przetargu bez podania przyczyn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Wykaz pojazdów  
 
 

Lp. Marka i typ Rok 

produkcji 

przebieg rodzaj silnika  Cena 

wywoławcza 

1 Fiat Scudo 2008 426 tys. km diesel 5904,00 zł 

2 Mercedes 711 D   1996 238 tys. km diesel 19803,00 zł 

 

 


