OBWIESZCZENIE
O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ PRZENOŚNIKA
STACJONARNEGO TAŚMOWEGO PŁASKIEGO – GUSS-EX
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji
Północ w Gdańsku, Wydział Administracji, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
Przedmiot sprzedaży: składnik majątku rzeczowego wg zestawienia
Lp.

Nazwa składnika i typ

Nr
fabryczny

Rok
produkcji

1

Przenośnik stacjonarny taśmowy płaski
GUSS-ex

0

2004

Cena
wywoławcza
(zł)

Wadium (zł)

51 880 zł

5 188,00 zł

Cena wywoławcza - według tabeli (podana cena zawiera podatek Vat)
Wadium - według tabeli
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli na konto 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025
z dopiskiem Guss-ex.
b) przedłożenie lub wysłanie pisemnej oferty na załączonym do Obwieszczenia formularzu OFERTY
PISEMNEJ wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na adres: Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds.
Administracji Północ, Wydział Administracji 60-943 Poznań ul. Głogowska 17, pok. 115 z dopiskiem na
kopercie „OFERTA – PRZETARG NA SPRZEDAŻ GUSS-EX” w terminie :
Pierwszy przetarg - 16 sierpnia 2017 r. do godz. 1100 otwarcie ofert godz. 1200
Drugi przetarg - 25 sierpnia 2017 r. do godz. 1100 otwarcie ofert godz. 1200
2. Zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin, z którym można zapoznać się w PI Wydział
Administracji w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 17 pok. 115 lub na wniosek zainteresowanych przesłany
zostanie w formie elektronicznej na wskazany adres.
3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od
wpłacenia ceny nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy nie dłuższym niż 7 dni.
4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu wyboru oferty, natomiast wadium wpłacone przez Nabywcę zostaje zarachowane na poczet ceny
nabycia.
5. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę
nabycia.
6. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona w niewłaściwym terminie, została złożona
w niewłaściwym miejscu, zawiera cenę niższą niż wywoławcza, nie dołączono do niej potwierdzenia wpłaty
wadium lub innych załączników wymienionych w pkt.1
7. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
8. Sprzedany środek trwały, Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej, wyda Nabywcy
w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty. Nabywca ma obowiązek odbioru zakupionego środka
w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu
przetargu obciążają Nabywcę.
9. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu oraz o składniku majątku wystawionym na sprzedaż
udziela Pani Dagmara Goclik - Barańska tel. 61 869 72 79.
10. Składniki majątku wystawione na przetarg można oglądać w dniach od 25 lipca 2017r. do 14 sierpnia 2017r.
w godzinach 8:00-13:00 przy ul. Polnej 120 w Komornikach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod
nr tel. 519 034 624 z Panem Dominikiem Tomkowiakiem.
SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU
W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY

OFERTA KUPNA SKŁADNIKA RZECZOWEGO ZGŁOSZONEGO DO SPRZEDAŻY W DRODZE
PRZETARGU OFERTOWEGO PROWADZONEGO W DNIU 16.08. 2017 R.
imię, nazwisko lub nazwa (firma) oferenta: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………....
Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………….…
NIP/PESEL Oferenta:

……………………………..………………………………………………………….…

Numer telefonu Oferenta (do kontaktu) ………………………………………………………………………….…
Adres e-mail Oferenta…………………………………………………………………………………………….….
Nr konta bankowego, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium : ……………………………………
.....................................................................................................................................................................

Składam ofertę na kupno środka trwałego:
L.p.

1

Nazwa/model

Rok
produkcji

Nr ewidencyjny

Przenośnik stacjonarny taśmowy
A-1000009568-00
płaski Guse-ex

Cena
oferowana (zł)
brutto

2004

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym oferowanego
do sprzedaży środka trwałego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
PPS.A. na potrzeby przetargu.

………………………………………………………
Podpis oferenta

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie poprawki powinny być naniesione czytelnie
oraz zaopatrzone podpisem osoby uprawnionej.

