Poznań, dnia

14.06.2016 r.

NACZELNIK PIERWSZEGO
WIELKOPOLSKIEGO
URZĘDU SKARBOWEGO
W POZNANIU
3071-EA.511.2369.2016

OBWIESZCZENIE I i II LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 04.07.2016r., o godzinie 11:00 w Poznaniu ul. Stanisława
Wachowiaka 2A, odbędzie się sprzedaż w drodze publicznej licytacji ruchomości należącej do
PRINTSOFT POLSKA Spółka z o.o., ul. Stanisława Wachowiaka 2A, 60-681 Poznań, NIP
782-20-49-119.
I licytacja o godz. 11:00 w dniu 04.07.2016 r.,
II licytacja o godz. 11:00 w dniu 11.07.2016 r.

Lp
1.

Nazwa ruchomości

Szt
uk

Wartość
szacunkowa
zł.

I licyt.
brutto

II licyt.
brutto

Samochód Renault Megane Scenic, nr rej.
PO 597FH, Rok produkcji 2004

1

2.

Projektor Panasonic typ PT-AX200E,

1

3.

Klimatyzator przen. AirForceWAP-267EB

1

7.000,00

5.250,00

3.500,00

4.000,00

3.000,00

2.000,00

400,00

300,00

200,00

Szczegółowa informacja o licytowanych ruchomościach znajduje się na stronie internetowej
www.pwus.pl.
Zajęte ww. ruchomości można oglądać w dniu 04.07.2016 r. od godziny 10:00 do
11:00 w siedzibie Spółki Printsoft Polska Spółka z o.o., ul. Stanisława Wachowiaka 2A, 60-681
Poznań.
Cena wywołania w I licytacji ww. ruchomości wynosi 75% wartości szacunkowej.
Cena wywołania w II licytacji ww. ruchomości wynosi 50% wartości szacunkowej.
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Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu sprzedaży przekracza kwotę 4.500,00 zł.,
warunkiem udziału w licytacji I i II jest wpłacenie, wadium w wysokości 1/10 kwoty
szacunkowej prowadzącemu licytację na pół godziny przed jej rozpoczęciem.
Nabywca zobowiązany jest uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej
cenę wywoławczą, a różnicę do godziny 12:00 dnia następnego w Pierwszym Wielkopolskim
Urzędzie Skarbowym w Poznaniu ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, pokój 414. Jeżeli ceny
tej nie uiści, traci prawo przybicia, wadium oraz nie może uczestniczyć w rozpoczętej od nowa
licytacji. W przypadku nie dojścia do skutku I licytacji ww. ruchomości, odbędzie się w dniu tj.
11.07.2016 o godz. 11:00 II publiczna licytacja. Cena wywołania I licytacji 75 % wartości
szacunkowej. Cena wywołania II licytacji wynosi 50 % wartości szacunkowej.
Sprzedaż ww. ruchomości podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług stawka 23%., ww. ceny wywołania jest ceną zawierającą podatek od towarów i usług. Wycena
szacunkowej wartości ww. ruchomości znajduje się do wglądu w godzinach od 8: 00 do 14: 00
w siedzibie tut. Urzędu pokój 414 , tel. 061 22-54-674.
Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zastrzega sobie
prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn i wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu
gwarancji i rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych ruchomości, odbiór towaru następuje z
miejsca przechowywania transportem nabywcy i na jego koszt.

Otrzymują;
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Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
mgr Marek Cichanowicz
komornik skarbowy
(podpis na oryginale)

2

