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Dom Aukcyjny w Bydgoszczy jest firmą świadczącą usługi dla: samorządu, administracji 

publicznej, syndyków masy upadłości, osób prawnych w szczególności spółek prawa handlowego z 

udziałem Skarbu Państwa, osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w 

zakresie: 

• sprzedaży w drodze przetargu ustnego – licytacji  

� ruchomości (pojazdów, maszyn, urządzeń itp.) 

� nieruchomości  

Siłę naszej firmy stanowi kadra wysoko wykwalifikowanych pracowników, których umiejętności 

doradcze oraz fachowa wiedza zdobyta w administracji publicznej, agendach rządowych, 

spółkach Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego pozwalają na szybką i skuteczną obsługę 

każdej licytacji. Kadra wyspecjalizowana w zagospodarowaniu zbędnego mienia i rzetelna obsługa 

przysporzyła nam wielu klientów ogólnopolskich, takich jak: Totalizator Sportowy, Grupa Bumar,  

Atlas, ZHP, a także naszych regionalnych takich jak choćby Budopol ,ORTIS,KPEC czy Hurtostal oraz 

wielu innych. Wieloletnie doświadczenia w prowadzonych procedurach przetargowych pozwalają na 

szybką i skuteczną obsługę każdego przetargu - licytacji prowadzonej  w trybie rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r.  

Pracujemy, aby zapewnić pełną satysfakcję klientów, poprzez spełnianie ich oczekiwań  

w zakresie jakości oferowanych usług jednocześnie gwarantując poczucie bezpieczeństwa  

i zadowolenie z przeprowadzonych przetargów – licytacji.   

Od wielu lat ściśle współpracujemy z magazynem budowlanym -PROFILE ,na łamach którego 

publikujemy ogłoszenia  , treści i analizy rynkowe dotyczące procedur przetargowych. 

Współpraca z nami, może przynieść nie tylko duże korzyści pod względem  finansowym, ale również 

upraszcza mechanizmy funkcjonowania każdego podmiotu.  

Jako firma działająca w tym sektorze usług, chcemy złożyć  ofertę na obsługę przetargów – licytacji, 

które organizujemy w Waszym imieniu i na Waszą rzecz. Ta atrakcyjna i innowacyjna forma 

zapewni Państwu przejrzystość i skuteczność każdej transakcji.  Licytacje będą prowadzone przez 

uznanego licytatora Pana Jana Franciszka Kucharskiego, mającego wieloletnie doświadczenie w tej 

dziadzinie, co zagwarantuje poprawność i skuteczność każdej licytacji. 
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               Zarząd 
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