
Ogłoszenie  

o przetargu ustnym na sprzedaż ruchomości 

 

1. Sprzedawca: Bank Spółdzielczy w Rykach, ul. Warszawska 23, 08-500 Ryki, KRS 

0000142750, NIP 7160017467, Regon 000509146, e-mail: sekretariat@bsryki.pl, tel. 

81 865 24 37. 

 

2. Prowadzący przetarg: Bank Spółdzielczy w Rykach, ul. Warszawska 23, 08-500 Ryki. 

 

3. Przedmiot sprzedaży: samochód specjalny, Volkswagen Caddy GP 1.6 TD. 

 

4. Dane identyfikacyjne przedmiotu sprzedaży:  

- marka: Volkswagen 

- model: Caddy GP 1.6 TDI MR’11 E5 2.3t 

- wersja: Trendline 

- rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3.5t 

- charakter wykorzystania: bankowóz 

- rok produkcji: 2011 

- VIN: WV2ZZZ2KZCX048927 

- numer rejestracyjny: LRY 24VJ 

- wskazanie drogomierza: 321950 km 

- rodzaj nadwozia: kombi, 5 drzwiowy, 5 osobowy 

- pojemność/moc silnika: 1598 ccm/55 kW (75KM) 

- dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 2035 kg/572 kg 

 

5. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń. 

 

6. Cena wywoławcza brutto przy uwzględnieniu aktualnej wartości rynkowej: 

19 900,00 zł. 

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie 

Banku Spółdzielczego w Rykach, ul. Warszawska 23, 08-500 Ryki - sala konferencyjna 

II piętro. 

 

8. Wadium: odstąpiono od pobierania wadium. 

 

9. Samochód specjalny będący przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze, 

począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 19 października 2022 r. na 

terenie Banku Spółdzielczego w Rykach, ul. Warszawska 23, 08-500 Ryki, po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dokładnego terminu – godziny pod numerem 

telefonu 81 865 24 37. 

10. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który wylicytuje najwyższą cenę. 

 

11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, 

zapłaceniu pełnej ceny nabycia na wskazany rachunek bankowy, podpisaniu protokołu 

zdawczo – odbiorczego i wystawieniu faktury Vat.  
 

12.  Koszty zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu ponosi nabywca. 
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13. Dodatkowe warunki przystąpienia do przetargu: 

a) złożenie (w dniu przetargu) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 

przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,  

b) złożenie (w dniu przetargu) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem 

przetargu i nie wniesieniu zastrzeżeń co do jego stanu prawnego, technicznego ani 

jakości, 

c) okazanie: 

- w przypadku osoby fizycznej: okazanie dowodu tożsamości; w przypadku uczestnictwa 

w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie 

potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie 

postępowania przetargowego, 

- w przypadku osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla 

danego podmiotu rejestru; w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez 

pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego 

pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania 

przetargowego. 

 

Komisja przetargowa 

                                                                                                                                                            

                                                                                                      


