
 
OGŁOSZENIE 

 
Zarząd „Uzdrowisko Rymanów” S.A. (zwany dalej „Sprzedającym”), z siedzibą                           
w Rymanowie - Zdroju, ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów- Zdrój, ogłasza ustną licytację 
publiczną na sprzedaż następującego samochodu: 
 
Skoda 3T Superb, numer rejestracyjny RKR85E5. 
 
Dane pojazdu: numer VIV TMBAE73T399008378, rok produkcji 2008, data pierwszej 
rejestracji 19.08.2008 r., przeznaczenie – osobowy, data ważności badania technicznego 
30.09.2022r., wyposażony w silnik wysokoprężny o pojemności 1968 cm 3,  liczba miejsc – 
5, przebieg 379 897 km, opony zimowe na felgach aluminiowych. Polisa ubezpieczenie OC 
obowiązuje do dnia 11.06.2022 r. (sprzedający płaci składki w 4 ratach, obecnie została 
opłacona trzecia wymagana rata). 
Pojazd w bieżącej eksploatacji, sprawny technicznie. 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonano wymiany oleju silnikowego i filtrów oraz 
wykonano kilka napraw pojazdu, w tym między innymi wymianę rozrządu, tarcz i klocków 
hamulcowych we wszystkich kołach, regenerację katalizatora, wymianę czujnika 
temperatury spalin, naprawę zawieszenia (końcówki drążków, sprężyny zawieszenia) oraz 
inne drobne naprawy. Wraz z pojazdem Kupujący otrzyma dodatkowy zestaw kół (opony 
letnie na felgach aluminiowych).  
Ustalona cena wywoławcza netto wynosi 19 000,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy 
złotych 00/100)  
 

Termin licytacji – 6.04.2022 r.  godz. 1000  w siedzibie Zarządu „Uzdrowisko 
Rymanów” S.A. w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa 48, pok. Nr 8 – Sala 
konferencyjna, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  

 
                                Ogólne zasady sprzedaży 

 
Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg. 

aktualnie obowiązujących przepisów. 
Sprzedaż  przeprowadzona będzie, w drodze publicznej licytacji, minimalne 

postąpienie wynosi: 100,00 złotych. 
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium w wysokości 10% 

ceny wywoławczej netto, to jest 1900 zł . Ponadto osoby zainteresowane wzięciem udziału 
w licytacji, przed jej rozpoczęciem, zobowiązane są do złożenia oświadczenia                                  
(Załącznik nr 1), że zapoznały się z przedmiotem i zasadami licytacji  i przyjmują je bez 
zastrzeżeń. W przypadku Kupujących (podmiotów prawnych i osób prowadzących 
działalność gospodarczą) wymagane jest ponadto złożenie kserokopii dokumentów 
identyfikujących Kupującego,  w postaci wydruku z KRS lub CEIDG oraz zaświadczenia                      
o nadaniu numeru NIP. Ww. dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Zarządu 
„Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie -Zdroju, ul. Zdrojowa 48, najpóźniej do 
godziny 900 , dnia na który wyznaczono termin licytacji. 
 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla każdego z licytowanych 
pojazdów, należy wpłacić na konto: 92 1600 1462 1883 2178 6000 0001, najpóźniej w 
dniu poprzedzającym termin licytacji (decyduje data wpływu środków na rachunek 
„Uzdrowiska Rymanów” S.A). Złożone wadia przepadają na rzecz Sprzedającego, jeżeli 
żaden z Kupujących nie zaoferuje co najmniej jednego minimalnego postąpienia. Wadia 
złożone przez Kupujących – uczestników licytacji, którzy nie wygrają licytacji, zostaną 
zwrócone w formie przelewu  na wskazany rachunek bankowy bezpośrednio po 
zakończeniu licytacji i wyłonieniu Kupującego. Wadium złożone przez Kupującego –
zwycięzcę licytacji zostanie zarachowane na poczet ceny.  

Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji nastąpi z chwilą  uiszczenia 
wylicytowanej ceny nabycia, pomniejszonej o kwotę złożonego wadium, którą Kupujący 



zobowiązany jest wpłacić na ww. rachunek bankowy Sprzedającego. Wydanie pojazdu wraz 
z dokumentami (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia 
OC, faktura sprzedaży), nastąpi w terminie ustalonym pomiędzy Sprzedającym                                     
i Kupującym.  

Kupujący, który ww. terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające                           
z przybicia oraz złożone wadium.  

Pojazd będący przedmiotem licytacji, można oglądać codziennie w dni robocze, od 
dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do dnia 6.04.2022 r., po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu, numer tel. 605 588 667, 134357765. 

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany                                        
lub unieważnienia licytacji  w całości bez podania przyczyn. 

 
 
 

Załączniki: 
1. Oświadczenie uczestnika licytacji w zakresie zapoznania się z przedmiotem                              

i zasadami licytacji. 


