
 

 

 

OBWIESZCZENIE 
O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM 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. Region Dystrybucji  w Katowicach ul. Macieja Mielżyńskiego 5, 
41-850 Zabrze 
 
Przedmiot sprzedaży: samochody wg zestawienia 
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek Vat) 
Wadium - według tabeli 
 
 

Lp Marka Typ 
Nr 

rejestracyjny 
Rok 

produkcji 

Cena  
wywoławcza 

(zł) 

Wadium 
(zł) 

1 Ford Transit 2.0 TDE SK8872R 2005 7 400,00 740,00 

2 Citroen  Berlingo 1.6 HDI SK921HC 2011 6 400,00 640,00 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a) złożenie w terminie do 27 maja 2022r. do godz. 10
00 

pisemnej oferty (kontakt w sprawie formularza 
ofertowego pod adresem mailowym gabriela.klein-wolny@poczta-polska.pl lub pod numerem telefonu  
32 370 53 62 wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium, osobiście lub przesyłką (liczy się data wpływu, a nie 
stempla pocztowego)  
na adres : Poczta Polska S.A. Region Dystrybucji w Katowicach ul. Mielżyńskiego 5, 41-850 Zabrze, 
Sekretariat. Na kopercie winien być napis: „Oferta przetargowa na sprzedaż samochodów – NIE 
OTWIERAĆ PRZED  27.05.2022 roku godz. 11

00
” 

 b) wpłacenie wadium w wysokościach podanych w tabeli na konto prowadzącego przetarg  

               85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 wpisując w polu tytułem „ wadium – miejscowość Nr. rejestracyjny……”  

c) o wpłacie wadium w formie pieniężnej w terminie decydować będzie faktyczny wpływ pieniędzy na konto 
podane przez Sprzedającego. Wadium należy wnieść przed upływem  terminu składania ofert.

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2022r. o godz. 11
00

. Okres związania ofert wynosi 7 dni.  
3. W przypadku braku wyłonienia nabywcy w I przetargu, II przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 

6 czerwca 2022 r. o godz. 11
00

 w miejscu składania ofert.  
4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłacenia    

ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu. 
5. 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. 

6. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę 
nabycia. 

7. 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, nie zostało odnotowane wadium w wymaganym terminie. 

8. Sprzedane pojazdy, Komisja przetargowa wyda Nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Poczty 
Polskiej S.A. Nabywca jest zobowiązany do wpłacenia ceny nabycia na wskazane przez Sprzedającego konto 
w terminie do 7 dni od daty przetargu.   

9. Nabywca zobowiązany jest do odbioru składnika majątku trwałego na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 5 
dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. Wszystkie koszty związane z 
odbiorem przedmiotu przetargu obciążają Nabywcę. 

10. Przy zakupie taboru samochodowego i nieodebraniu w terminie  określonym w ust.9, Poczta Polska S.A. ma 
prawo naliczyć opłatę za przechowywanie i zabezpieczenie przedmiotu sprzedaży w wysokości średniej stawki 
za parkowanie pojazdu danego typu na płatnym strzeżonym parkingu stosowanej w danej okolicy. 
 

11. Pojazdy można oglądać w dniach 11.05 - 26.05.2022r. w godz. 9
00 - 

14
00 

po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym pod nr tel.  887 855 639 przy ul. Rolnej 7 w Katowicach 

       
 
Jeżeli w ramach I przetargu nie zostaną wyłonieni nabywcy dla poszczególnych samochodów, w tej samej 

siedzibie zostanie przeprowadzony kolejny wybór ofert pisemnych .  



 

 

 
Informacja o cenach wywoławczych pojazdów w II przetargu zostanie wywieszona w siedzibie 

prowadzącego przetarg oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej SA 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


