
Ogłoszenie o sprzedaży 

samochodu osobowego w trybie konkursu ofert z 
minimalną ceną wywoławczą. 

 
Organizator - ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. ogłasza 

sprzedaż samochodu osobowego 

 

1. Przedmiot sprzedaży: 
 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Peugeot 407 Premium,  

nr rej. GS 49586 

 

• Silnik benzynowy 

• pojemność silnika – 1997cm3 

• moc silnika – 103 kW 

• rodzaj nadwozia: sedan 

• ilość miejsc - 5 

• rok produkcji 2009 

• nr VIN VF36DRFJC9L018936 

• kolor – biały 

• przebieg – ok. 265 000 km 

 

 
 

2. Termin i sposób składania ofert: 

 

Oferty w można składać w formie papierowej w sekretariacie Spółki, lub 

korespondencyjnej na adres e_mail marek.szaja@engie.com w terminie do dnia 

09.09.2020r. do godziny 10:00. 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży 
 

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w dni robocze, w siedzibie Engie EC Słupsk, ul. 

Koszalińska 3D, w godzinach 07:00 - 14:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu 

z osobą upoważnioną do udzielania informacji o przedmiocie sprzedaży: Pan Wojciech 

Bieńkowski, nr tel. 515 032 452. 

   

 



4 Cena wywoławcza 

 

Cena wywoławcza wynosi:  9 500,00 zł. 
 

5 Wadium: 

     Sprzedający nie przewiduje wnoszenia wadium  

6. Pojazd nabywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. 
 

7. Termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży: 

 

a. O wyborze oferty najkorzystniejszej, sprzedający poinformuje oferentów w dniu 09.09.2020r. do 

godziny 15:00 

b. Nabywca winien podpisać dokument umowy kupna sprzedaży niezwłocznie po udzieleniu 

informacji o wyborze jego oferty 

c. Nabywca pojazdu obowiązany jest do wpłacenia należnej kwoty nabycia  w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia umowy przelewem na konto bankowe 

 

 

Bank Pekao SA I O/Słupsk 

33 1240 3770 1111 0000 4068 2969 

 

a. ENGIE przysługuje prawo zatrzymania przedmiotu sprzedaży do chwili wpłaty całości 

ceny, 

b. Samochód sprzedany nabywca jest obowiązany odebrać z miejsca postoju w ciągu trzech 

dni od dnia zapłaty całości ceny.  

c. W razie nieodebrania pojazdu nabywca obowiązany jest uiścić koszty przechowywania za 

okres powyżej trzech dni do dnia odbioru, które określi Engie EC Słupsk Sp. z o.o. 

 

 

Organizatorowi konkursu przysługuje prawo jego zamknięcia, bez wybrania którejkolwiek z 

ofert, bez podania przyczyn. 

 
 

 

 

 

……………………………………… 

                 / podpis/ 


