
 

 

 

 

OBWIESZCZENIE                                                    
O PRZETARGU W DRODZE OFERT NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

 

Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 
Prowadzący przetarg: : Poczta Polska S.A. Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ. 
Przedmiot sprzedaży: środki trwałe wg zestawienia 
 

Lp. Nazwa środka trwałego  
Rok 

produkcji 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wadium 
(zł) 

1 
Urządzenie rentgenowski AUTOCLEAR 7555 do kontroli 
przesyłek pocztowych nr fab. 5-12-21-P-01 

2005 30 381,00 3038,00 

2 
Urządzenie rentgenowski AUTOCLEAR 7555 do kontroli 
przesyłek pocztowych nr fab. 5-12-14-P-01 

2005 30 381,00 3038,00 

3 
Urządzenie rentgenowski AUTOCLEAR 7555 do kontroli 
przesyłek pocztowych nr fab. 5-12-28-P-01 

2005 30 381,00 3038,00 

Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek Vat) 
Wadium - według tabeli 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
a) wpłacenie wadium w wysokościach podanych w tabeli na konto  85 1320 0019 0099 0718 2000 0025                                     

z zaznaczeniem pozycji z ogłoszenia której wpłata dotyczy. Należy również dołączyć potwierdzony podpisem 
numer konta, na które ma być dokonany ewentualny zwrot wadium. 

b) przedłożenie lub wysłanie pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na adres Pion Infrastruktury, 
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ, Wydział Administracji Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, 
pok. 138 z dopiskiem na kopercie „OFERTA – PRZETARG - ST” w terminie: 

 

Pierwszy przetarg do 07 marca 2017 r. godz. 1100 otwarcie ofert godz. 1200 

Drugi przetarg do 14 marca 2017 r. godz. 1100 otwarcie ofert godz. 1200 

 

2. Zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin, z którym można zapoznać się w PI Wydział Administracji 
w Szczecinie Al. Niepodległości 41/42 pok. 138 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 wskazany na fakturze. 

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. Sprzedane środki trwałe, Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej, wydają Nabywcy                             

w terminie 3 dni  roboczych od dnia dokonania zapłaty. Nabywca ma obowiązek odbioru zakupionych środków                   
w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu 
przetargu obciążają Nabywcę.  

9. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu udziela Pani Jolanta Ziółkowska tel. 502-017-045.  
10. Składniki majątku wystawione na przetarg można oglądać w dniach od 27 lutego do 3 marca 2017 r. w godzinach 

10:00-13:00 poz. 1-2 przy ul. Dworcowej 20 w Szczecinie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 
510-060-337  Pan Andrzej Mrzygłód, poz. 3 ul. Bohaterów Warszawy 3 w Koszalinie po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 502-017-396 Pani Elżbieta Pabiszczak. 

 
 
 
 
 
 

SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU 

W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY 


