
 OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERT
Podaje się do publicznej wiadomości że:  dnia 25.03.2021 roku o godzinie 12:00

w lokalu, znajdującym się pod adresem: TARNOWSKIE GÓRY UL OPOLSKA 23

celem uregulowania należności na rzecz:  NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH

odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu ofert niżej wskazanej ruchomości zajętej w dniu 12 grudnia 2019 roku 

należącej do:  Łukasza Szołtysik

 ul Powstańców 42

 42-600 Nakło Śląskie

Oferty do przetargu należy składać w terminie do dnia: 25 marca 2021 roku do godziny 11:00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach znajdującym się przy ulicy Opolskie 23, 42-600 Tarnowskie 

Góry, pokój 34.

Poz. Wyszczególnienie / opis Ilość. Jednostka miary
Wartość 

szacunkowa

Cena 

wywołania

1.
Samochód ciężarowy VW Transporter STA 16189 

rok produkcji 2000 VIN: WV1ZZZ70ZYH001333
1 szt. 8 300 zł 6 225 zł

sprzedawaną ruchomość można oglądać w dniach 4 marca 2021 roku, 11 marca 2021 roku, 18 marca 2021 roku oraz 

25 marca 2021 roku w godzinach od 9:00 do 10:00 w Tarnowskich Górach przy ulicy Korczaka 27, wymagane jest 

wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu 32 769 92 41.

Ponieważ wartość szacunkowa sprzedawanych 

ruchomości przekracza 4 500 złotych przystępujący 

do przetargu ofert zobowiązany jest do wpłaty wadium 

w wysokości 1/10 ceny oszacowania to jest 830 zł 

(słownie: osiemset trzydzieści złotych). Wadium składa 

się na rachunek organu egzekucyjnego prowadzony przez 

NBP o/Katowice 67 1010 1212 3067 1113 9120 0000. 

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium 

zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego 

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym 

ma odbyć się dzień otwarcia ofert to jest najpóźniej 

w dniu 24 marca 2021 roku. Wadium może być również 

wniesione w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego 

wystawionego na organ egzekucyjny.

W przypadku wpłaty wadium w gotówce lub w postaci 

czeku potwierdzonego, organ egzekucyjny zakończy 

przyjmowanie w dniu 25 marca 2021 roku o godzinie 

10:45. Oferenci, który nie wpłacą wadium nie będą mogli 

brać udziału w przetargu ofert.

Oferty można składać od dnia ukazania się ogłoszenia 

do dnia 25 marca 2021 roku do godziny 11:00. Oferty 

złożone po wskazanej powyżej dacie i godzinie nie będą 

brały udziału w przetargu ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu 25 marca 2021 roku 

o godzinie 12:00 w lokalu w Tarnowskich Górach przy ulicy 

Opolskiej 23 (Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach).

Złożona oferta musi zawierać:

–  oznaczenie przedmiotu, którego oferta dotyczy (zgodnie 

z obwieszczeniem tabela powyżej);

–  imię i nazwisko lub firmę oferenta z podaniem numeru 

PESEL lub NIP;

–  proponowaną cenę podaną w złotych polskich cyfrowo 

i pisemnie;

–  podpis oferenta.

Przed złożeniem ofertę należy umieścić w zaklejonej 

kopercie. W przetargu ofert uczestniczą oferenci, którzy 

będą obecni przy otwarciu ofert. Przy dokonywaniu 

wyboru oferty wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną.

Przetarg ofert odbywa się na podstawie przepisów 

art. 107a – 107d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 roku poz 1427 ze zmianami).

Prawo własności ruchomości przyznaje się osobie, która 

zaoferowała najwyższą cenę. Nabywca jest obowiązany 

uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia cenę 

nabycia przedmiotu przetargu ofert.

W przetargu ofert nie mogą brać udziału:

–  zobowiązany;

–  pracownik obsługujący organ egzekucyjny będący 

członkiem komisji przetargowej, jego małżonkowie 

i dzieci;

–  osoby obecne przy przetargu w charakterze urzędowym;

–  oferent który nie wykonał warunków poprzedniego 

przetargu tej samej ruchomości;

–  osoby, które przekazały zajęte ruchomości na rzecz 

Skarbu Państwa oraz ich małżonkowie i dzieci.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 

zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu ofert bez 

podania przyczyny. Nabywca nie może domagać się 

unieważnienia przetargu ofert i nabycia ruchomości ani 

też obniżenia ceny nabycia z powodu jej wad, mylnego 

oszacowania lub innej przyczyny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 

informuje, że oferenci lub prawni przedstawiciele 

oferentów przetargu zostaną wpuszczeni pojedynczo 

na teren tutejszego urzędu z zachowaniem przewidzianych 

środków ostrożności od godziny 11:45 do godziny 12:00. 

Każda osoba winna być zabezpieczona przed wejściem 

na teren urzędu w rękawiczki ochronne, maseczkę 

ochronną oraz winna przed wejściem do urzędu poddać się 

dezynfekcji rąk. Po zgłoszeniu się do pracownika obsługi 

na parterze budynku, oferent lub prawny przedstawiciel 

oferenta będzie zaprowadzony do sali, w której odbędzie 

się otwarcie ofert.

Stosownie do art. 68d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 roku poz 1427 ze zmianami) 

prawa majątkowe i ruchomości nabyte w postępowaniu 

egzekucyjnym są wolne od obciążeń.


