
 
 

 
 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie ogłasza 

 

 

 SPRZEDAŻ W DRODZE LICYTACJI 

 SAMOCHODU WYWROTKI   STAR 244 RS 

 

• rok produkcji: 1984 

• nr identyfikacyjny wywrotki: 19075 

• cena wywoławcza : 7500 zł( brutto) / słownie: / siedem  tysięcy pięćset  złotych / 

 

 
 
Pojazd sprawny . Przebieg 10258 km. po wymianie silnika .Po wymianie ramy. Napęd na tylną oś. Opony tylne 

klockowe,  opony przednie prowadzące. Przegląd ważny do 12 grudnia 2019 r. Opłacone OC do końca 2019 r. 

 

Wymieniony pojazd obejrzeć można na terenie MPEC Sp. z o.o. w Lesznie  przy ul. Spółdzielczej 12 w dniach 

od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 - 14.00. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 65 525 60 60 lub 691 227 773. 

 

Licytacja odbędzie się w dniu 29.01.2019 r. o godzinie 10.30 w salce konferencyjnej tj. pokój nr 32 w siedzibie 

Spółki przy ulicy Spółdzielczej 12 w Lesznie. 

 
1. Wadium: 500 zł / pięćset  złotych / płatne do dnia 29.01.2019 r. do godziny 10.00 w kasie przedsiębiorstwa lub na 

konto nr 24 1140 1124 0000 2402 1000 1003 w Banku Mbank S.A. Korporacyjny Poznań z dopiskiem „Wadium – 

STAR”. 

2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał licytację zostanie zarachowane na poczet ceny. 

3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeśli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w 

terminie 2 dni od daty przetargu. 

4. Nabywca jest zobowiązany do wpłaty należności zaoferowanej w przetargu w terminie 2 dni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu.  

5. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości tj. na stronie internetowej www.mpec.leszno.pl ,  

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Spółdzielczej 12 w Lesznie.  

6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi  niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

7. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania licytacji, o czym poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej 

oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. 

http://www.mpec.leszno.pl/

