
OGŁOSZENIE O AUKCJI USTNEJ NIEOGRANICZONEJ 
 

na sprzedaż pojazdu typu BUS, stanowiącego własność WORD Leszno  
wycofanego z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych  

na prawo jazdy  
 
1. Sprzedający: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie 
ul. Opalińskich 1A, 64-100 Leszno 

 
2. Miejsce i termin przetargu: 

Siedziba WORD w Lesznie, sala szkoleń nr 14 (I piętro) 
19 października 2018 r., o godz. 9:00  

 
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd: 

Pojazd będący przedmiotem licytacji oraz wyceny rzeczoznawcy można oglądać w dniach 
6.10.2018r. w godz. 900

-1200, 17.10.2018r. w godz. 900
-1200 oraz w dniu 19.10.2018r. w godz. 

700
-830 w siedzibie WORD Leszno  w obecności pracownika WORD Leszno.  

 
4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanego pojazdu oraz wysokość ceny wywoławczej: 

 samochód osobowy 
             Renault Trafic 1.9 dCi MR 01 E3 3.0t Wersja L L1H1P1  ; poj. 1870 cm3; moc 74 kW;  
             nr rej. PL21755; rok 2004;  

  data I rej. 10-12-2004; nr oceny technicznej AF 207-2018; przebieg 87 659 km; 
  cena wywoławcza: 21 300,00  zł brutto (wartość brutto = wartości netto – WORD nie 
jest podatnikiem VAT) 

 
5. Wysokość wadium oraz sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie: 

5.1  Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium w zryczałtowanej 
wysokości:  
600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100 gr). 

 
5.2  Wadium wnosi się w gotówce w Kasie WORD w Lesznie w dniu 19.10.2018 r.  

w godzinach od 730 do 900 lub przelewem na rachunek WORD w Lesznie, 
tj.  BZ WBK S.A. O/Leszno, 61 1090 1245 0000 0000 2403 8961. konieczne jest 
wskazanie w tytule przelewu: „wadium na poczet Renault Trafic  nr rej. PL21755”, 

5.3 Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje 
ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 

5.4 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone 
w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została 
przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.  

 
6. Warunki przetargu ustnego nieograniczonego 

Szczegółowe warunki i zasady licytacji określa regulamin aukcji, który dostępny jest  
w siedzibie WORD w Lesznie oraz na stronie internetowej www.word.leszno.pl  

http://www.word.leszno.pl/

