
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Aleksandra Rudzka-Natanek
Kancelaria Komornicza nr XVIII w Warszawie
01-865 Warszawa ul. Broniewskiego 59A
tel. 22 4989696,8397125 godz.12-14  e-mail:
warszawa.rudzka@komornik.pl
www.komornik-warszawa.com.pl
  Km 60/19

Warszawa, dnia  28-07-2020

Kurier Kolejowy Sp.z.o.o.sp.k.

ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa

                                        #bla *0020001379116*/0419/
*0020001379116*

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Aleksandra
Rudzka-Natanek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-09-2020r. o godz. 12:00 pod
adresem 01-364 Warszawa, ul. Gimnazjalna 9 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc
pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość
szacunkowa

Cena
wywołania

1 Monitor FlexScan S2000, nr seryjny 4572102 7,
nr ewidencyjny 37/KK/2017

1 [szt.] 339,00 **) 254,25

2 Monitor Samsung S22B300B, nr ewidencyjny 2 3
/KK/2017

1 [szt.] 201,00 **) 150,75

3 Skaner Brother ADS-1100W, nr seryjny E7257
9D4G153693,
nr ewidencyjny 16/KK/2017

1 [szt.] 562,00 **) 421,50

4 Skaner CanoScan LiDE100 nr seryjny KDKA128 53,
nr ewidencyjny 20/KK/2017

1 [szt.] 84,00 **) 63,00

5 Skaner Epson PERFECTION 1650 nr seryjny DR
AX022956,
nr ewidencyjny 17/KK/2017

1 [szt.] 92,00 **) 69,00

6 Niszczarka Ideal 2501 nr seryjny 1710757  1 [szt.] 286,00 **) 214,50
7 Dukarka HP Color LaserJet CP5225, nr seryj ny 

CNCTB4LH5Q
1 [szt.] 1 362,00 **) 1 021,50

8 Drukarka Xerox Work Centre 3325, nr seryjn y
3225794269,
nr ewidencyjny 5/KK/2017

1 [szt.] 1 063,00 **) 797,25

9 Drukarka Xerox Phaser 7800 nr seryjny 898E 0424,
nr ewidencyjny 18/KK/2017

1 [szt.] 6 526,00 **) 4 894,50

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
75% sumy oszacowania. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672
kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma
oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii
komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Warszawie 39 10201042 0000 8502 0299 4705
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom



rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty
ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej
ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona
jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do
przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Zobowiązuje się dozorcę zajętych ruchomości do udostępnienia przedmiotu licytacji

       Zastępca Asesor Komorniczy   Komornik Sądowy
       Błażej Sałyga    Aleksandra Rudzka-Natanek
Adresaci oryginału: Kurier Kolejowy Sp.z.o.o.sp.k.
1. Kurier Kolejowy Sp.z.o.o.sp.k., 02-353 Warszawa
2. Adwokat Maciej Jasikowski, 00-542 Warszawa
3. Dominik Skudlarski, 01-364 Warszawa
4. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie Oddział Administracyjny, 01-473 Warszawa
5. a/a


