Komornik Sądowy
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OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Góra podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 20-09-2022r. o godz. 10:00 w lokalu: 22-400 Zamość, ul. Zagłoby 5
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i
składających się z:
____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. D-Link kamera nieużywana,przestarzałej konstrukcji
z zasialczem oraz przewodem
1 [szt.]
80,00 **)
60,00
VGA DCS- 942L,
2. Antena satelitarna bez uchwytu, nieużywana prostej
konstrukcji
1 [szt.]
30,00 **)
22,50
3. Antena drabinkowa do wzmacniania sygnału w-fi,
nieużywana
1 [szt.]
30,00 **)
22,50
4. Futerał - pokrowiec do telefonu komórkowego,
nieużywany, czarny
12 [szt.]
5,00*)**)
3,75
5. Etui na telefon komórkowy bezbarwne,
nieużywane
2 [szt.]
5,00*)**)
3,75
6. Przewód do transmisji danych USB używany bez
uszkodzeń
1 [szt.]
10,00 **)
7,50
7. Przwód HDMI używany, bez uszkodzeń
1 [szt.]
15,00 **)
11,25
8. Karta pamięci, nieużywana, bez uszkodzeń brak
oznaczenia pojemności
1 [szt.]
10,00 **)
7,50
9. Ładowarka samochodowa do telefonu komórkowego
FOREVER
1 [szt.]
25,00 **)
18,75
10. Szkło ochronne na wyświetlacz telefonu nieużywane
8 [szt.]
5,00*)**)
3,75
11. Uchwyt do telefonu na rower FOREVER nieużywany,
bez uszkodzeń
1 [szt.]
20,00 **)
15,00
12. Uchwyt do telefonu na rower SETTY nieużywany,
bez uszkodzeń
1 [szt.]
15,00 **)
11,25
13. Monitor do komputera LG 17" z przewodem zasilającym,
używany, sprawny
1 [szt.]
25,00 **)
18,75
605UXFV18939
14. Monitor do komputera DELL, 2017 r. z przewodem
transmisyjnym używany
1 [szt.]
30,00 **)
22,50
CN-0F446-728720782-OJUI
15. Monitor do komputera SAMSUNG 7820N MJ17HGF LC73526A
używany, sprawny
1 [szt.]
25,00 **)
18,75
16. Monitor do komputera DELL CN05YMTO-74261- GAS-52HS,
używany, sprawny
1 [szt.]
50,00 **)
37,50
17. Komputer DELL używany, sprawny
1 [szt.]
100,00 **)
75,00
18. Komputer DELL C808847 z naklejką WIMDOWS, używany,
sprawny
1 [szt.]
100,00 **)
75,00
19. Czytnik kodów kreskowych USB HD42A, używany,
sprawny
1 [szt.]
60,00 **)
45,00
20. Czytnik kodów kreskowych LOGIC E14B09236 używany,
sprawny
1 [szt.]
60,00 **)
45,00
21. Biurko o wym. 105x65x65 cm z płyty okleinowanej
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kolor olcha
1 [szt.]
22. Regał drewniany, częsciowo zamykany o wys 260
cm, podwójny
1 [szt.]
23. Regał magazynowy metalowy z półkami o wys 260
cm
1 [szt.]
24. Krzesło biurowe, konstrukcji metalowej, t
apicerowane
3 [szt.]
25. Niszczarka do dokumentów AURORA AS730SB szara 1 [szt.]
26. Niszczarka do dokumentow SIGMA DS155 DS155 060701312
czarno- szara
1 [szt.]
27. Niszczarka do dokumetów SIGMA DS155 DS1550 50600227
czarno - szara
1 [szt.]
28. Klawiatura do komputera z przewodem 096720 2
001012
1 [szt.]
29. Klawiatura do komputera LOGTEC 8029-0100 szaroczarna
1 [szt.]
30. Gaśnica proszkowa o masie 4KG substancji c
zynnej
1 [szt.]
31. Gaśnica proszkowa o masie 6 KG substancji czynnej
1 [szt.]
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70,00 **)
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30,00*)**)
50,00 **)
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_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy
oszacowania.
Podane wartości szacunkowe i ceny wywołania zawierają podatek VAT w stawce 23 %.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części 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 (art. 8671 kpc). 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 (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Bank PEKAO SA II Oddział Lublin 04 1240 2496 1111 0010 4384 4523
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 (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od
wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą
wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo
znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy
między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w
cenie wywołania.
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 (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
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Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535)
wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Komornik Sądowy
Tomasz Góra
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