Skierniewice, dnia 21 grudnia 2020 r.

NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W SKIERNIEWICACH
1022-SEE.714. 25 .2020

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na podstawie art. 105 § 1 oraz 108 § 1 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1427 t. j.) podaje się do publicznej wiadomości, że:
w dniach 28-30.12.2020 r. w godzinach od 10:00 do 13:00
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki niżej wyszczególnione ruchomości stanowiące własność
Skarbu Państwa – przepadek mienia w sprawie II K 532/17
L.p

Wyszczególnienie

Wartość szacunkowa Cena sprzedaży
w zł (bez VAT)
w zł.

1

Laminator
A4
OL289
z przewodem, seria 01050

czarnego

60,00

20,00

2

Foto scanner Medion MD 85903 MSN 5003 1442 z
przewodem zasilającym

160,00

54,00

3

Drukarka
kolorowa
Samsung
nr
ZET5B8GD6A023PNZ z kablem zasilającym oraz
przewodem do komputera

160,00

54,00

koloru

Ruchomości będzie można oglądać w terminie ustalonym uprzednio telefonicznie (tel. 46 834 63 17) w
obecności pracownika tut. Urzędu Skarbowego pod adresem 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 22.
Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać
- telefonicznie pod numerami: 46 834 63 17 lub 46 834 63 19
- internet: www.lodzkie.kas.gov.pl
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
i wady ukryte ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży z wolnej ręki bez podania
przyczyn.
Nabywcą ruchomości zostanie osoba, która pierwsza wyrazi chęć zakupu, a w przypadku zgłoszenia się
w tym samym dniu i czasie kilku zainteresowanych, nabywcą zostanie osoba lub podmiot, który
zaoferuje najwyższą cenę i dokona zapłaty pełnej zaoferowanej kwoty.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z epidemią koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19,
podczas sprzedaży obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń epidemiologicznych.
Warunkiem koniecznym dla wszystkich oglądających jak i obecnych podczas sprzedaży jest bezwzględny
obowiązek zasłonięcia maseczką ust oraz nosa oraz zachowanie dystansu pomiędzy osobami
uczestniczącymi w oglądaniu bądź licytacji.
W przypadku obowiązywania w dniu sprzedaży przepisów związanych z ochroną osobistą
w związku z COVID-19 osoby bez zabezpieczenia ust i nosa, nie zostaną dopuszczone do sprzedaży.
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Z up. Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Skierniewicach
w/z
Kierownika Działu
Anna Świątek
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w
sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, Artykuł 25, Skutki prawne podpisów elektronicznych
1. Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla
kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
2. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
3. Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie
członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach
członkowskich.).

