
 

 

 

OBWIESZCZENIE                                                    
O III PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ  SAMOCHODÓW 

 
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00- 940 Warszawa 
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w  Warszawie  
ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa 
Przedmiot sprzedaży:  samochody wg zestawienia i lokalizacji 
 

Lp. Marka i typ pojazdu 
Rok 

prod. 
Nr 

rejestr. 
Nr 

ewid. 
Przebieg Nr inwentarzowy 

Cena 
wywoław          

III przetarg zł 

Wadium 
zł 

1 Mercedes Sprinter 413 CDI 2005 WH20842 A-459 655813 A-1300023989-00       6 100,00     610,00 

2 Ford 260S Transit 2001 WH07761 A-654 386 007 A-1300012655-00       1 750,00     175,00 

5 Ford 260S Transit 2006 WY71137 A-1071 262 438 A-1300025066-00       3 900,00     390,00 

10 Daewoo Matiz 0.8 2005 WN6611G A-7150 109 123 A-1200009349-00 1 450,00 145,00 

12 Ford 260S Transit 2006 RP31943 A-7179 422 566 A-0500009544-00 2 750,00 275,00 

Poz. 1, 2, 5, 10 i 12  miejsce garażowania Warszawa ul. Łączyny 8;  tel. kontaktowy Radosław Kłódkiewicz 502-016-738                                                                                       

 
 
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek VAT) 
Wadium - według tabeli 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest; 

a) złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać: 
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, 
2) oferowaną cenę brutto, 
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem postępowania i jego stanem technicznym, 
5) kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium, 
6) nr konta bankowego potwierdzony podpisem, na które zostanie ewentualnie zwrócone wadium. 

 
b) wpłacenie wadium  w wysokości podanej  w tabeli na konto 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025  

z zaznaczeniem „wadium – pojazd poz.nr ..… Nr rejestr….…… - Warszawa” 
  

c) przedłożenie ofert w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „Oferta na zakup samochodów” 
przesyłką poleconą na adres Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji 
w Warszawie ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa lub osobiście w sekretariacie POL RD w Warszawie przy 
ul. Łączyny 8 pok. 1.43 w terminie do dnia 27.02.2017 r. do godz. 12

00
 . Oferta  powinna  być sporządzona 

czytelnie w języku polskim, oraz podpisana przez osobę uprawnioną do wystąpienia w imieniu oferenta. 
Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz zaopatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2017 r. o godz. 13

00.              
    

 
2. Okres wiązania ofert wynosi 7 dni. 
 
3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłacenia 

ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu. 
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. Sprzedane środki trwałe, Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej, wydają Nabywcy  
w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu 
przetargu obciążają Nabywcę.  

8. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu udziela Marek Zborowski tel. (022) 548 17 57 
Składniki majątku wystawione na przetarg można oglądać w dniu 23 i 24.02.2017r. w godz. 7-15 

 
w podanych 

powyżej lokalizacjach. 
 
 

 
 

SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU 
W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY 


