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- Komisji Ścigania Zbrodni
Białymstoku jest jedynyn

majątku ruchomego będących

Informacj a o zuĘĘch składnikach rzeczowych majątku ruchomego i ich sprzedaĘ

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 9, § 15 ust. I oraz § 23 ust. 1 w zw. z § 27 ust. 1 rozpotządzenia
Rady Ministrów z dnia4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
niektórymi składnikami rzeczov,tymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) oraz

§ 20 ust. 1 Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami tzęczowego majątku
ruchomego i prawami na dobrach niematerialnych będących w dyspozycji IPN oraz sposobu
i trybu ewidencjonowania tego majątku stanowiącej zńącznikdo zarządzenia nr 48117 Prezesa
IPN-KŚZpNP z dnia 28 sierpnia 2017 r. z późn. zm. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku z siedzibąprzy
ul. Warsźatowej 1A, 15-637 Białystok informuje o zużytych składnikachruęczorych majątku
ruchomego i ich sprzedaży .

Dane doĘczące zaĘĘch składników rzeczowych majątku ruchomego:
Rodzaj i Ęp: zostńy określone w załączniku
Stan technicznyz , zostŃ określony w załączniku

przedmiotem sprzedńy
Cena wywoławcza: została określona w załączniku

Szczegółowych informacji doĘczących składnikow rzeczowych majątku ruchomego będących
przedmiotem sprzeduĘ udzieli pracownik zatrudniony w Oddziale IPN-KŚZpNP
w Białymstoku Andrzej Wojciutik w dniach 23-29 sierpnia 2018 r. w godz. 1000 - 1300

tel. 85 664 57 51.

Warunki sprzedaĘ
Aukcja odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 1100 w sali nr 330 w siedzibie Oddziału
IPN-KSZpNP w Białymstoku. Zuwagi na ograniczony wstęp do budynku osoby, które zechcą
lczestniczyć w aukcji, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia
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stosownych przepustek - jest to warunek konieczny udziału w aukcji. Osoby zainteresowane
powinny oczekiwaó na pracownika Oddziału IPN-KSZpNP w Białymstoku na parterze
budynku w strefie ogólnodostępnej.

Przystępujący do aukcji powinien obejrzeć przedmiot sprzedaży w dniu przeprowadzęnia
aukcji w godz. od 900 do 1100 w siedzibie OddziałuIPN-KŚZpNP w Białymstoku. Istnieje takze
mozliwość obejrzenia przedmiotu sprzedńy w dniach 23-29p sierpnia 2018 r. po
wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu 85 664 57 51 (Andrzej Wojciulik) w godzinach
1 9O0_1 3OO.

Przystępujący do aukcji przed jej rozpoczęciem złozy pisemne oświadczenie, że zapoznał się
ze stanem technicznym składnika rzeczowego majątku ruchomego lub Ze ponosi wszelkie
skutki wynikające z rczygnacji z oględzin oraz że przyjmuje do wiadomości, że Oddziń
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Białymstoku nie odpowiada względem nabywcy za stan techniczny składniku rzęczowego
majątku ruchomego i w związku, z povłyższym nie będzie z tego tytułu zg}aszał żadnych
rcszczefi w stosunku do sprzedaj ącego.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości I0 Yo ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika tzeczowego majątku ruchomego v,yłącznie
w pieniądzu w dniu sprzeduży w godz. 1000 - 1100 w kasie Oddziału. Po zamknięciu aukcji
wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium wniesione ptzez
pozostałych kupujących (licytantów) zostanie im niezwłocznie zwrócone po wyłonieniu
nabywcy.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż jeden procent ceny wywoławczej
niż wysokość wniesionego wadiurt. Zaoferowana cena przestaje wiązaó licytanta,
licytant zaoferuje cenę wyższą.

1 WęceJ
gdy inny

Zawarcię umowy sprzeduZy składnika rzeczowego majątku
z chwiląprzybicia.
Nabywca jest zobowiązany zapłació cenę nabycia niezwłocznie
lub w terminie .vq1zrraczonymprzez prowadzącego aukcję.

ruchomego następuje

po udzieleniu przybicia

Wydanie kupionego składnika rzeczowęgo majątku ruchomego nastąpi nięzwłocznie
po zapŁaceniu ceny nabycia.
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