PRZEPRASZAM
pana Piotra Przytokiego
Prezydenta Miasta Krosna
za wypowiedź, którą zamiesciłem
w komentarzu do artykułu pod
tytułem „Sylwester bez zabawy
na rynku. Koncert w RCKP”
i na forum portalu www.Krosno24.pl,
przyznaje, iż moja wypowiedz
zawierała kłamliwe i obrazliwe
stwierdzenia, których użycia
szczerze żałuje.
Janusz Lenko.

OGŁOSZENIE
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8
Ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki:
KIA CARNIVAL 2,9 CRDi o numerze rejestracyjnym RZ 43 986
1. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8 w dniu 16 grudnia 2013 roku. o godzinie 10:00 w Sali nr 105 I piętro.
2. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży: samochód marki KIA CARNIVAL 2,9 CRDi MR 02/106 kW (144KM ) rok produkcji 2004r.
o numerze rejestracyjnym RZ 43986.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Numer identyfikacyjny nadwozia ( VIN )
KNEUP751256653770
Data pierwszej rejestracji
2004/11/03
Data ważności badania technicznego
2014/05/15
Wskazania drogomierza w dniu2013/06/03
300270 km
Okres eksploatacji
2004/11/03 do 2012/10/25
Kolor powłoki/lakieru
srebrny metalik 2-warstwowy
Dopuszczalna masa całkowita
2665 kg
Rodzaj nadwozia
van 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika
z zapł. samoczynnym
Pojemność silnika /moc silnika
2902ccm/106kW(144KM)
Doładowanie
turbosprężarka
Liczba cylindrów/układ cylindrów
4/rzędowy/16
Ogumienie
DUNLOP 215/65 R15
Opis pojazdu:
Pojazd z oznakami zwiększonych luzów w zespołach i mechanizmach silnika i podwozia spowodowanymi intensywną
eksploatacją i znacznym przebiegiem w mechanizmach sprzęgła, synchronizacji przełożeń i zawieszeń oraz elementów osprzętu
elektrycznego. Osłabione działanie klimatyzacji. Konieczność wykonania pełnego profesjonalnego przeglądu eksploatacyjnego.
Przednia krawędź pokrywy komory silnika z wykwitami korozyjnymi i spęcherzeniami powłoki lakierowej, lekkie zmatowienia.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego:
Pojazd można obejrzeć po uprzednim umówieniu terminu z Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym POW NFZ
w Rzeszowie tel.17/8604242
4. Cena wywoławcza: cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi brutto 13300,00 PLN ( słownie: trzynaście tysięcy trzysta
złotych 00/100 groszy)
5. Wadium: wadium w wysokości 1330,00 zł ( słownie jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych 00/100 groszy) oferent
zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy przelewem na nr. konta POW NFZ z siedzibą w Rzeszowie BGK O/Rzeszów
36113011050005201095200003,najpóźniej do dnia 12 grudnia 2013 roku. Wadium wnosi się wyłącznie w polskich złotych.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na wskazane konto. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone
zostanie na poczet nabycia przedmiotu przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się
niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega
zwrotowi gdy żaden z uczestników nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium oraz stawienie się w terminie i miejscu przetargu wraz
z dowodem tożsamości i dowodem wniesienia wadium.
7. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży,
w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca przedmiotu przetargu nie
przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale AdministracyjnoGospodarczym POW NFZ w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, lub pod numerem telefonu 178604242

