
INSTYTUT  OGRODNICTWA  W  SKIERNIEWICACH 
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 1/3 tel. (46) 833-22-11, 833-20-21  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 16.12.2014 r. o godz. 10
00

   

na sprzedaż następującego sprzętu: 
L.p. Nazwa  Rok  

produkcji 

Cena wywoławcza 

(netto)
 *)

 

1. Samochód dostawczy Lublin nr rej. ES 02406  2000 3.200,- zł 

2. Samochód dostawczy Ford Transit nr rej. ES 32113 1993 2.400,- zł 

3. Koparko-ładowarka KTO 162 „Ostrówek” ES 5330 1987 4.600,- zł 

4. Ciągnik rolniczy URSUS C-360 ES 5349 1985 9.600,- zł 

5.  Komplet 3 szt. zbiorników gazowych o pojemności 9000 l/szt.  

wraz z parownikiem gazu ciekłego P-B  

1996 15.000,- zł 

6. Maszyny poligraficzne -jako złom użytkowy: powielacz 

offsetowy Romayor-3B,  zszywarka ZD2C, offset ADAST 

Dominant 715 A, linia DUPLO do zbierania arkuszy, kopiarka 

Dupliphot 740  

n/n 500,- zł/szt 

Uwaga!  
*) 

 Do wylicytowanych cen netto będzie doliczony podatek VAT 23%. 
 

 Przetarg odbędzie się w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. 

Konstytucji 3 Maja 1/3, w sali seminaryjnej. 

 Oględzin sprzętu można dokonać w dniach 12 i 15.12.2014 r. w godz. 9
00

-14
00

, przy czym: 

poz. 1 i 3 znajdują się w siedzibie Instytutu przy ul. Konstytucji 3 maja 1/3, poz. 2 w Sadzie 

Pomologicznym w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 8, poz. 4 w Sadzie Doświadczalnym w 

Dąbrowicach k/Skierniewic, poz. 5 w obiekcie przy ul. Rybickiego 15/17, a poz. 6 przy ul. 

Pomologicznej 18. 

 Przystępujący do przetargu są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej (netto) przedmiotu licytacji. Wadium można wpłacać do kasy Instytutu - zlokalizowanej 

w gmachu przy ul. Pomologicznej 18 - w czasie oględzin lub w dniu przetargu do godz. 9
30

. Wyklucza 

się możliwość wpłacenia wadium bez wskazania przedmiotu licytacji (pozycji z listy). Wadia 

wpłacone przez nabywców będą zaliczone na poczet cen nabycia, natomiast złożone przez innych 

uczestników przetargu podlegają niezwłocznemu zwrotowi. 

 Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje 

ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej powiększonej o VAT, naliczany według stawki 

23%, albo kupujący nie uiści całej ceny nabycia w wyznaczonym terminie (tj. max. do 7 dni od daty 

przetargu).  

 Sprzedający nie odpowiada za braki, usterki i wady ukryte w oferowanym sprzęcie oraz 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Bliższe informacje można 

uzyskać w siedzibie Instytutu lub telefonicznie pod numerami: (46) 8345201, (46) 833-26-92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


