Pawłowice, dnia 16.05.2022 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO
W ŚLĄSKIM ODDZIALE TERENOWYM W TRYBIE AUKCJI
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Pawłowicach ogłasza aukcję na sprzedaż następujących maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Oddziału
Terenowego Pawłowice:
Nazwa i adres sprzedającego:
Nazwa sprzedającego:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach

Adres sprzedającego:

Pawłowice, ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek

Telefon:

32 233 41 87

Adres strony internetowej:

www.pawlowice.coboru.gov.pl

Adres poczty elektronicznej:

sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl

Godziny urzędowania:

7:30 – 15:30

Przedmiot sprzedaży:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa
Miejsce
Rok
maszyny/urządzenia użytkowania produkcji
Agregat uprawowo bierny
2,2 m AGROMA W708/2
Ciągnik rolniczy URSUS C
360 3P
Czyszczalnia do nasion
stacjonarna FORTSCHRITT
Wóz asenizacyjny 10000l
PH 900
Opryskiwacz polowy
zawieszany 13m/500l
KRUKOWIAK
Przyczepa R 2-os. 4,5t
AUTOSAN D-47 B
Rozsiewacz nawozów
zawieszany 500kg/24m
RAUCH
Siloso kombajn SK-80 do
kukurydzy

Cena jednostkowa
wywoławcza
brutto (zł)

Wadium
(zł)

Pawłowice

1990

1 225,00

122,50

Pawłowice

1987

13 200,00

1 320,00

Pawłowice

1990

8 000,00

800,00

Pawłowice

1988

3 990,00

399,00

Kochcice
(oględziny –
Pawłowice)
Kochcice
(oględziny –
Pawłowice)
Pawłowice

2004

1 705,00

170,50

1979

1 500,00

150,00

1998

2 800,00

280,00

Pawłowice

1980

1 600,00

160,00

Odbiór i transport przedmiotu sprzedaży dokona nabywca na własny koszt.

Miejsce i termin oględzin:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach
Pawłowice, ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek
Termin: 23.05.2022 – 27.05.2022 w godz.: 8:00 – 15:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod
numerem telefonu 32 233 41 87.
Miejsce i termin aukcji sprzedaży:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach
Pawłowice, ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek
Termin: 31.05.2022 r.

godz.: 10:00 po wcześniejszym wpłaceniu wadium (potwierdzenie przelewu

bankowego) oraz podpisaniu oświadczenia – załącznik nr 1:
Wadium:
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego
składnika majątkowego.
Wadium wnosi się wyłącznie w formie pieniężnej w PLN na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego
95 1130 1088 0001 3111 3620 0004 do dnia 30.05.2022 r., co jest warunkiem przystąpienia do udziału w aukcji.
Treść przelewu bankowego: „Wadium – nazwa maszyny”.
Wadium uznaje się za wniesione w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym przed aukcją. Niewpłacenie
wadium w terminie skutkować będzie brakiem udziału w aukcji. Sprzedający dopuszcza możliwość brania udziału
w aukcji tylko przy tym składniku rzeczowego majątku ruchomego na który zostało wniesione wadium.
Wadium wpłacone przez licytującego, który wygrał aukcję zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium złożone
przez osoby biorące udział w aukcji, którzy nie wylicytowali sprzętu lub nie zostały dopuszczone do aukcji
z przyczyn formalnych, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia w którym odbyła się aukcja. Wadium nie
podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał i uchyli się od zawarcia umowy kupna/sprzedaży.
Zawarcie umowy kupna/sprzedaży
Sprzedający podpisze niezwłocznie umowę kupna/sprzedaży (wzór umowy stanowi załącznik nr 2) z uczestnikiem,
który wygrał aukcję na wybrany składnik rzeczowego majątku ruchomego.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić kwotę nabycia składnika majątkowego w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Uwagi:
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzenia aukcji
w wyznaczonym terminie bądź unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Zatwierdzam
Dyrektor SDOO w Pawłowicach
mgr inż. Norbert Styrc

Załącznik nr 1

Dane dotyczące uczestnika aukcji sprzedaży:
Nazwa (imię i nazwisko): ………………………………………………………………………………………..
Siedziba (adres zamieszkania): …………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania, ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. W przypadku rezygnacji z oględzin, oświadczam, że przyjmuję na siebie wszelką odpowiedzialność za skutki
z tego wynikające.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy kupna/sprzedaży i zostały przeze mnie zaakceptowane bez
zastrzeżeń i zobowiązuje się w przypadku wygrania aukcji do jej zawarcia w niezwłocznym terminie.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez COBORU SDOO w Pawłowicach,
Pawłowice, ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż
składników rzeczowego majątku ruchomego.

………………………………………..
(miejscowość, data)

…..……………………………..
(podpis uczestnika aukcji)

Załącznik nr 2

UMOWA KUPNA-SPRZDAŻY – WZÓR

Umowa zawarta w dniu …………………………… w ……………………………….
pomiędzy:
Sprzedającym: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach
Pawłowice, ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek
NIP: 786-16-97-911, REGON: 301631408-00079
a
Kupującym

……………………………………………………..………………………………………….…….
Adres: ……………………………………….…………………..…………………………………..
Dokument tożsamości nr ……………… wydany przez …..………………………………………..
PESEL ……………………………..…, NIP …….……………………, REGON…………………

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż ……………………………………………….
Przedmiot ………………………………………………………………………….
rok produkcji ……………………………………………………………..…..……
§2
Sprzedający oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych
oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten sprzęt, że nie stanowi on
również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ………………………….………………………..zł brutto

§4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność sprzętu określonego w § 1 niniejszej umowy na kwotę określoną
w § 3 niniejszej umowy. Sprzedający po podpisaniu umowy wystawi Kupującemu fakturę VAT z 7 dniowym
terminem płatności od daty wystawienia faktury.

§5
Wydanie sprzętu określonego w § 1 niniejszej umowy nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu kwoty wynikającej
z faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium. W przypadku nie
dokonania wpłaty we wskazanym terminie, niniejszą umowę uznaje się za nieważną.
§6
Kupujący oświadcza, że stan techniczny sprzętu jest mu znany.
§7
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty
transportu obciążają Kupującego.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
kodeksu cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą
rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie
rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………
(Sprzedający)

…………………………...
(Kupujący)

