
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMO  ŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu  21-06-2018r. o godz. 12:30  w lokalu: Borów Wielki,  55
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 Mikser Bemringer VMX 100 do miksowania muzyki 1 [szt.] 250,00zł/szt.        187,50zł/szt. 

2 Kolumna głośnikowa CERVIN VEGA HED 300W kolor 
obudowy brązowy, 8 Ohm 

2 [szt.] 400,00zł/szt.     300,00zł/szt. 

3 Kolumna głośnikowa CERVIN VEGA-V-GFQA 250 W, 
kolor czarny, 8 Ohm 

2 [szt.] 450,00zł/szt.       337,50zł/szt. 

4 Mikrofon dynamiczny przewodowy marki CAROL MUD 
525 z okablowaniem 

1 [kpl.] 200,00zł/kpl.       150,00zł/kpl. 

5 Zestaw do naświetlania imprez składający się z 
4 szt. reflektorów PAR 36 LED (różne tryby wyświetlania)

1,00 [kpl.] 700,00zł/kpl.       525,00zł/kpl. 

6 Kula lustrzana zasilana 230V+ silnik,  
do oświetlania imprez, (średnica 50cm)

1,00 [kpl.] 450,00zł/kpl. 337,50zł/kpl

7 Laser do efektów oświetleniowych RGBY zielono-czerwony
efekt świetlny 

1 [szt.] 500,00zł/szt.        375,00zł/szt. 

8 Stroboskop 1000W do wytwarzania efektów świetlnych 
(światło białe pulsujące) 

1 [szt.] 150,00zł/szt. 112,50zł/szt. 

 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma

wywołania  wynosi  75% sumy oszacowania.  Przystępujący do przetargu nie składa rękojmi,

ponieważ suma oszacowania ruchomości jest niższa niż 5.000 zł (art. 8671 §1 zd. 2 kpc). 

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.  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  (art.  867§12  kpc).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).  

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 Komornik Sądowy
 Jacek Mikołajczyk  


