Radom, dnia 2019-06-06
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Rafał Komar Kancelaria Komornicza nr V w Radomiu
26-600 Radom ul. Żeromskiego 65
tel./fax: 48 3316653
radom.komar@komornik.pl
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 28102026290000940202832921

Sygn.akt KM 3109/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Rafał Komar Kancelaria Komornicza nr V
w Radomiu na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca
2019 roku o godz. 14.00 w kancelarii komornika, mieszczącej się pod adresem: 26-600 Radom, ul.
Żeromskiego 65, odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:
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Opis licytowanej
ruchomości
stół, blat koloru
brązowego, nogi stalowe
koloru białego
krzeszło z siedziskiem w
kolorze brązowym
krzeszło barowe, z
siedziskiem kolor
brązowy
ekspress do kawy
Nivona, kolor czarny
mała lodówka Pepsi z
trzema półkami
stół na dwóch
metalowych nogach, blat
koloru
biało-niebieskiego w
kratkę
stół na jednej matalowej
nodze, blat kolor
biało-niebieskiego w
kratkę
krzesło, oparcie koloru
białego, siedzisko koloru
białego
kanapa obicie
skóropodobnego
materiału, szerokość 120
cm, kolor czerwony
telwizor Samsung 55
cali, kolor czarny
amplituner IMG
STA850D 8x50W
piec do pizzy,
2-komorowy,
elektryczny, z podstawą
metalową
ekspress do kawy
ciśnieniowy Conti
CC100DTC
kuchnia Stalgast,
czteropalnikowa

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

ilość

jednostkowa

10,00

300,00 zł

3 000,00zł

225,00 zl

2 250,00 zl

28,00

100,00 zł

2 800,00zł

75,00 zl

2 100,00 zl

4,00

150,00 zł

600,00zł

112,50 zl

450,00 zl

1,00

2 000,00 zł

2 000,00zł

1 500,00 zl

1 500,00 zl

1,00

600,00 zł

600,00zł

450,00 zl

450,00 zl

8,00

400,00 zł

3 200,00zł

300,00 zl

2 400,00 zl

2,00

250,00 zł

500,00zł

187,50 zl

375,00 zl

24,00

100,00 zł

2 400,00zł

75,00 zl

1 800,00 zl

5,00

350,00 zł

1 750,00zł

262,50 zl

1 312,50 zl

2,00

1 500,00 zł

3 000,00zł

1 125,00 zl

2 250,00 zl

1,00

1 000,00 zł

1 000,00zł

750,00 zl

750,00 zl

1,00

6 000,00 zł

6 000,00zł

4 500,00 zl

4 500,00 zl

1,00

7 000,00 zł

7 000,00zł

5 250,00 zl

5 250,00 zl

1,00

2 000,00 zł

2 000,00zł

1 500,00 zl

1 500,00 zl

łączna jednostkowa

łączna

15

16
17

18
19
20
21
22
23

młynek do kawy z
regulacją stopnia
zmielenia kawy, quality
espresso
szafa metalowa z
przesuwnymi drzwiami
stół roboczy, blat
metalowy, drzwi
przesuwne, dwie
szuflady
lodówka Liebherr
lada chłodniczna
przeszklona
szatkownica Hendi
zmywarka Fagor
Adrance Ad-72
Frytkownica AASPEN
Samochód Volkswagen
Transporter,
nr rej. WR 5065S,
rok prod. 2008
VIN:
WV1ZZZ7HZ8H078205
rok prod. 2008

1,00

1 000,00 zł

1 000,00zł

750,00 zl

750,00 zl

1,00

2 000,00 zł

2 000,00zł

1 500,00 zl

1 500,00 zl

1,00

1 000,00 zł

1 000,00zł

750,00 zl

750,00 zl

1,00
1,00

1 500,00 zł
1 500,00 zł

1 500,00zł
1 500,00zł

1 125,00 zl
1 125,00 zl

1 125,00 zl
1 125,00 zl

1,00
1,00

3 000,00 zł
3 000,00 zł

3 000,00zł
3 000,00zł

2 250,00 zl
2 250,00 zl

2 250,00 zl
2 250,00 zl

1,00
1,00

1 000,00 zł
21 000,00 zł

1 000,00zł
21 000,00zł

750,00 zl
15 750,00 zl

750,00 zl
15 750,00 zl

Podane wartości są wartościami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Cena wywołania ruchomości na pierwszej licytacji stanowi 3/4 wartości szacunkowej podanej w
niniejszym obwieszczeniu.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania; przelewem na konto komornika lub w gotówce; w kancelarii komornika, najpóźniej
na dzień przed rozpoczęciem licytacji.
Obowiązkiem nabywcy jest zapłata od razu po udzieleniu przybicia 1/5 ceny nabycia (nie mniej niż
500 zł) zaś resztę ceny nabycia nabywca zobowiązany jest w godzinach urzędowania kancelarii w
dniu następnym.
Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.
Komornik Sądowy
Rafał Komar
POUCZENIE
Zgodnie z art. 8671 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię
złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie
wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty
egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na
dochód Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 8672 kpc licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się
jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem
urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

POUCZENIE
Na niniejszą czynność przysługuje skarga do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności, bądź zaniechał jej dokonania w terminie 7 dni od
dokonania czynności, bądź jej zaniechania.

