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(w koresp. podać sygn.)

OBWIESZCZENIE   O   LICYTACJI   RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu na podstawie art. 867 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 09.08.2017r. o godz. 10:00:00

 pod adresem: Poznań, ul. Szewska 9/3

odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości (cena wywołania - 75% wartości oszacowania):

Lp Nr Opis Ilość Oszacowanie Cena
prot. jedn. łączne wywołania

1 1/1 Bransolety na rękę z naturalnego kamienia w
różnych kolorach; kolor zależny od gatunku
kamienia, m.in. agat, kwarc  różowy, kwarc biały,
onyks, marmur, kocie oko

80 25,00 2.000,00 18,75

2 2/01 Kolczyki w różnych wzorach i kolorach z
dodatkami naturalnego kamienia, m.inn. agat, kwarc
różowy, jaspis, kwarc biały,  onyks

40 15,00 600,00 11,25

3 2/02 Kadzidełka zapachowe, w różnych kompozycjach
zapachowych .

40 3,00 120,00 2,25

4 2/03 Naszyjniki w różnych wzorach i kolorach z
dodatkiem naturalnego kamienia .

5 35,00 175,00 26,25

5 2/04 Naszyjnik z agatu mszystego . 1 75,00 75,00 56,25
6 2/05 Obraz z wizerunkiem anioła, wykonany ręcznie z

gipsu w oprawie drewnianej .
1 150,00 150,00 112,50

7 2/06 Ozdobny motyl, wykonany z mosiądzu i cyny,
ręcznie malowany .

1 150,00 150,00 112,50

8 2/07 Obraz - kompozycja światła (mandala) w różnych
odcieniach, wykonany na płótnie, stelarz drewniany,
wymiary ok. 80cmx80cm, autor Małgorzata Olińska

1 1.000,00 1.000,00 750,00

9 2/08 Obraz wykonany na płótnie - kompozycja kwiatów,
stelarz drewniany, wymiary ok. 80cmx80cm, autor
Małgorzata Olińska .

1 1.000,00 1.000,00 750,00

10 2/09 Obraz wykonany na płótnie - tęcza i ptaki, stelarz
drewniany, wymiary ok. 70cmx100cm, autor
Małgorzata Olińska .

1 1.000,00 1.000,00 750,00

11 2/10 Obraz wykonany na płótnie - pejzaż, stelarz
drewniany, wymiary ok. 100cmx100cm, autor
Małgorzata Olińska .

1 1.000,00 1.000,00 750,00

12 2/11 Obraz wykonany na płótnie - kwiaty, tło zielone i
inne barwy, stelarz drewniany, wymiary ok.
30cmx35cm, autor Małgorzata Olińska

1 500,00 500,00 375,00

13 2/12 Obraz wykonany na płótnie - kwiaty, tło niebieskie i
inne barwy, stelarz drewniany, wymiary ok.
25cmx50cm, autor  Małgorzata Olińska

1 500,00 500,00 375,00

Ruchomości wystawione będą w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Zastrzega się prawo
odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie lub na r-ek bankowy kancelarii; rękojmi nie
składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5.000,00zł - art. 867(1) § 1 kpc w brzmieniu
obowiązującym od 08.09.2016r. 
W cenie wywołania zawarty jest podatek VAT 23%.


