
   ZATWIERDZAM        Wrocław, dnia 13.11. 2020 r. 

        KANCLERZ 

………………………. 

 

Data. ……………….. 

 

Uprzejmie informuję, że Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki              

z siedzibą na ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu, ogłasza aukcję na sprzedaż mienia zbędnego – 

Działu Wyszkolenia. Szczegółowy wykaz mienia przeznaczonego do zbycia przedstawia poniższe 

zestawienie: 

 

Lp. Nazwa składnika majątku ruchomego 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena wywoławcza 

w zł. 

Wysokość 

postępowania             

w zł. 

1.  

NAJROBI, wałach, maści gniadej, 

ur.08.10.1997r 

nr POL 007 67 00635 97,                       

nr inwentarzowy 02-0233 

szt. 1 100,00 5,00 

2.  

NAJADA, klacz, maści gniadej, ur. 

09.02.1991r;                                    nr 

POL 007 67 00222 91 

nr inwentarzowy 02-0235 

szt. 1 100,00 
 

5,00 

3.  

GRYMAS, wałach, maści gniadej, ur. 

09.02.1994r; 

nr POL 006 67 00396 94 

nr inwentarzowy 02-0228 

szt. 1 100,00 
5,00 

4.  

SANTIAGO, wałach, maści 

gniadej,ur.12.04.1989r. 

nr POL 009 67 00122 89 

nr inwentarzowy 02-0240 

szt. 1 100,00 5,00 

 

UWAGA: Każda pozycja stanowi oddzielną licytację. Uczestnik może brać udział w dowolnej ilości 

licytacji. 

1. Jest to aukcja Inwentarza żywego ( konie) AWL.  

2. Aukcja Inwentarza żywego ( konie) rozpocznie się w dniu 03.12.2020 r. o godz. 11:00 w AWL w sali 

nr 0.25 bud.7. 

3. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu jej rozpoczęcia lub unieważnienia, a także 

wycofania z aukcji poszczególnych jej pozycji bez podania przyczyny.  

 

 

OGŁOSZENIE 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza KOŚCIUSZKI 

WE WROCŁAWIU 



4. Akademia Wojsk Lądowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego 

inwentarza żywego (koni). Zakupiony inwentarz żywy (konie) nie podlegają  także reklamacji.  

5.Przed przystąpieniem do licytacji, każdy kupujący zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, że 

zakupiony inwentarz żywy( konie) nie zostaną przeznaczone na rzeź i zostanie mu zapewniona dożywotnia 

opieka. 

6. Do wylicytowanej ceny koni  naliczony podatek VAT.  

7. KUPUJĄCY jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (wylicytowanej ceny powiększonej o należny 

podatek VAT) w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji. Zapłatę należy 

uiścić przelewem na konto  AWL Bank PKO BP I Oddz. we Wrocławiu nr 74 1020 5226 0000 6502 

0330 0381.  

8. Wydanie inwentarza żywego (koni) nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT, którą wystawi 

pracownik Pionu Głównego Księgowego pok. 0.07 bud. 7.na podstawie protokołu z przeprowadzonej 

aukcji. Odbiór inwentarza żywego nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty ( opłaconej faktury VAT) 

uprawnionemu do wydania pracownikowi  Pionu Kanclerza. 

 Z chwilą pokwitowania przez KUPUJĄCEGO odbioru inwentarza żywego (koni), przejmuje on całkowitą 

odpowiedzialność za zakupiony inwentarz żywy (konie).  

9. KUPUJĄCY zobowiązany jest do odebrania wylicytowanego inwentarza żywego (koni) w terminie do 

7 dni roboczych od daty opłacenia faktury VAT.  

10. Na KUPUJĄCYM spoczywa obowiązek odbioru, załadunku i transportu zakupionego inwentarza 

żywego (koni) oraz poniesienia z tego tytułu wszystkich kosztów.  

11. Szczegółowe informacje udzieli: Pan  Czesław GOLEŃ , numer telefonu 693806575 w godzinach 9:00 

– 14:00, lub osobiście w  Ośrodku Szkolenia Jeździeckiego Raków Gmina Wisznia Mała.  

12. Inwentarz żywy (konie)wystawione do licytacji dostępne są do obejrzenia w dniach 02.12.2020 r., w 

godz. 10-13.00, w  Ośrodku Szkolenia Jeździeckiego Raków Gmina Wisznia Mała. 

Każdy z uczestników aukcji  zobowiązany jest zapoznać się z zasadami licytacji przedstawionymi powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

                

Zapoznałem się:            Opracowała: 

- Szef Działu Wyszkolenia………………………..     ………………………… 

 

-Szef Sekcji Materiałowej………………………… 

 

-Główny Księgowy……………………………….        

   

 

 


