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OGŁOSZENIE 
 

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA z siedzibą w Warszawie (01-248) 
przy ulicy Jana Kazimierza 16 

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż pojazdu będącego własnością Spółki 

Ford Focus 1.5 TDCi MR`15 
 Rok produkcji 2015 

Nr rej: WY7398L 
Pierwsza rejestracja: 2015/12/23 

Data ważności badania technicznego: 2020/12/03 
Kolor: Srebrny  

Przebieg: 165018 km, auto w ciągłej eksploatacji 
Typ paliwa: ON 

 
Wyposażenie dodatkowe: wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, centralny zamek, przednie szyby 

elektryczne, zestaw głośnomówiący, czujniki cofania – tył  
 

1) Przetarg odbędzie się 22.07.2020 r. (Środa) o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Jana 
Kazimierza 16 w Warszawie. 

2) Data wywieszenia ogłoszenia i publikacji na portalu „www.olx.pl” 29.06.2020 r. 
3) Zbywany pojazd będzie można obejrzeć w siedzibie Spółki w dniach roboczych od 29.06.2020 

do 17.07.2020 w godzinach 10:00-14:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod 
numerem 22-63-40-368. 

4) Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 20 400 zł brutto (w tym 23% VAT) – sprzedaż na podstawie 
faktury VAT. 

5) Oferty na zakup pojazdu (wg ustalonego wzoru-dostępnego w siedzibie Spółki) powinny być 
złożone do dnia 17.07.2020 roku do godziny 15:00 w Biurze Organizacyjnym w siedzibie Spółki  
w Warszawie w zaklejonych kopertach z dopiskiem – OFERTA NA ZAKUP POJAZDU FORD FOCUS 
WY7398L. Oferty są wiążące przez okres 7 dni roboczych. 

6) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej tj. w kwocie   2040  zł.  

7) Wadium można wpłacić na rachunek bankowy Spółki w PEKAO S.A. numer rachunku: 
PL14  1240  6292 1111 0010 7176 0040 z podaniem w tytule: „Wadium – Przetarg FORD FOCUS 
WY7398L” w  terminie do dnia 17.07.2020. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego 
wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.  

8) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny 
wywoławczej.  

9) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone 
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.  

10) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 
11) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od 

zawarcia umowy. 
12) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę prowadzący przetarg informuje 

oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. 
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13) Z Regulaminem Sprzedaży Pojazdu można zapoznać się w intranecie: Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 
26 czerwca 2019 roku oraz na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Spółki. 

14) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy.  
15) Przetarg prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. 

w  sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów 
trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. 2007r. nr 27 poz. 177).  

16) Dodatkowe informacje dotyczące pojazdu można uzyskać od numerem telefonu:  
22-63-40-368 lub poprzez mail: akowalski@cefarm.com.pl 

17) Warunki przetargu mogą zostać zmienione lub przetarg może zostać odwołany przez 
prowadzącego. Przetarg może zostać unieważniony w przypadku, gdy prowadzący stwierdzi, że 
doszło do naruszenia przepisów.   

 

      

 


