OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA AUKCYJNEGO
w sprawie: zbycia pojazdu marki Audi A8
I. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
 Sprzedaż pojazdu osobowego, marki Audi A8 Quattro 4.0 TFSI DPF MR ’14 4H, o numerze podwozia
WAUZZZ4H4EN013116 i nr rejestracyjnym OK 88820.
Samochód jest własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i jest wolny od obciążeń.
 Podstawowe informacje o pojeździe: rok produkcji: 2014; data pierwszej rejestracji: 13.03.2014 r.;
rodzaj nadwozia: sedan, 4 drzwiowy, 5 miejscowy; kolor powłoki lakierowej: czarny, typ Havana, 2warstwowy z efektem metalicznym; rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk); pojemność silnika
/moc silnika: 3993 ccm / 320kW (435KM); liczba cylindrów /układ cylindrów: 8 / widlasty/ 40; rodzaj
skrzyni biegów: automatyczna; rodzaj napędu: AWD (4 x 4), badanie techniczne ważne do dnia:
12.03.2019 r.; ubezpieczenie OC ważne do 31.12.2018 r.; aktualny przebieg: 347168 km.
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
Do postępowania mogą przystąpić:
 osoby fizyczne,
 osoby prawne,
 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Podmioty przystępujące do postępowania mogą działać osobiście lub na mocy udzielonego pełnomocnictwa
szczególnego. W przypadku przystąpienia do postępowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie posiadającej osobowości prawnej, wymagane jest przedstawienie stosownego pełnomocnictwa/ wydruku
aktualnych informacji o podmiocie, wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przez osoby działające w jej imieniu.
Przed przystąpieniem do aukcji wymagane jest dostarczenie przez oferenta:
 dowodu wpłaty wadium,
 pełnomocnictwa (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
 wydruku aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji
i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).
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IV. SZCZEGÓLNE WARUNKI POSTĘPOWANIA I SPRZEDAŻY
1. Termin przeprowadzenia wizji pojazdu ustala się na 28.08.2018 r., w godz. od 8:00 do 14:00 (wizja
będzie przeprowadzona w siedzibie Spółki, na terenie z regulowanym dostępem – wymagane jest
uzyskanie przepustek na wejście i wjazd pojazdem, w sprawie uzyskania przepustek proszę się
kontaktować z wyznaczonymi w ogłoszeniu przedstawicielami Sprzedającego).
2. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade S.A.
Uczestnicy spełniający warunki dopuszczenia do aukcji (patrz: pkt III) zostaną poinformowani drogą
mailową o nr aukcji oraz o dacie i godzinie rozpoczęcia postępowania.
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III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA
Poza wymaganiami określonymi w pkt II, warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie:
 Oświadczenia o zapoznaniu się z Ogólnymi warunkami postępowania aukcyjnego (Wzór nr 2).
 Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu postępowania oraz dokonaniem jego
wizji (Wzór nr 3).
 Danych podmiotu przystępującego do postępowania aukcyjnego (Wzór nr 4) wraz z podaniem
nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku gdy podmiot nie wygra aukcji.
Proszę również o podanie nr telefonu kontaktowego oraz adresu e-mailowego (o ile podmiot posiada
adres poczty elektronicznej).

3. Cena wywoławcza (brutto) wynosi: 170 000,00 PLN (wartość wylicytowanej kwoty, zawiera podatek VAT
wg. stawki 23%).
4. Wysokość postąpienia w aukcji: 1700,00 PLN.
5. Wysokość wadium wynosi: 300,00 PLN.
6. Termin wpłaty wadium: do 31.08.2018 r.
7. Uczestnicy aukcji zgłaszają coraz wyższe stawki, przy czym najniższą kwotą do zaoferowania jest kwota
wywołania. Stawka zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę
wyższą.
8. Uczestnicy zgłaszają coraz to wyższe stawki, dopóki nie ma dalszego postąpienia.
9. Po ustaniu zgłaszania postąpień, ostatnia zgłoszona najwyższa cena, jest ceną nabycia pojazdu.
10. Aukcję wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą kwotę.
11. W przypadku wygrania aukcji, wadium zarachowane zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałą kwotę
uczestnik zobowiązany jest uiścić w terminie do 7 dni od dnia odbycia aukcji, pod rygorem utraty praw
wynikających z przybicia oraz wpłaconego wadium. Poza zapłatą pozostałej ceny nabycia, uczestnik
zobowiązany jest do poniesienia wszelkich innych opłat i podatków związanych z nabyciem
przedmiotowego pojazdu.
12. Wydanie przedmiotu postępowania nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim dokonaniu
zapłaty pozostałej ceny nabycia.
13. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrali aukcji, zostanie zwrócone bez
naliczania odsetek, w terminie 7 dni od dnia, w którym została przeprowadzona aukcja.
14. Wadium przepada na rzecz Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., jeżeli żaden z uczestników
nie zaoferuje ceny wywoławczej.
15. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji oraz do zmiany
jej warunków określonych w ogłoszeniu o aukcji, bez podania przyczyny w każdym czasie.
16. Klauzula informacyjna Administratora Danych: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30A, zwana dalej: Administratorem,
oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i RODO –
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zebranych w związku z realizacją postępowania aukcyjnego od osoby będącej jego
uczestnikiem, jest ich Administratorem.

Osoba do kontaktu w sprawach aukcji:
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Piotr Urbanowicz
Tel. 723 186 899
adres e-mail: piotr.urbanowicz@grupaazoty.com

