
 
 

 

OBWIESZCZENIE  

O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDA Ż DŹWIGNIKÓW SAMOCHODOWYCH 
 

Sprzedawca :   Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8. 
Prowadz ący post ępowanie:  Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury we Wrocławiu 
Przedmiot sprzeda ży:   Dźwigniki samochodowe  

Zadanie Nazwa i typ Nr fabryczny Rok 
produkcji Ilość 

Cena 
wywoławcza 

(w zł) 
Wadium (w zł) 

1 Dźwignik samochodowy SDO-12,5 93 1971 1 3444,00 344,00 

2 Dźwignik samochodowy SDO-3 24 1980 1 2460,00 246,00 

3 Dźwignik samochodowy SDO-3 23 1980 1 2091,00 209,00 

4 Dźwignik samochodowy SDO-5 3671 1977 1 2583,00 258,00 

5 Dźwignik samochodowy SDO-5 15 1966 1 2091,00 209,00 

6 Dźwignik samochodowy SDO-3 14 1980 1 2460,00 246,00 

7 Dźwignik samochodowy SDO-5 04 1992 1 3198,00 319,00 

8 Dźwignik samochodowy SDO-8 309 1973 1 3444,00 344,00 

9 Dźwignik samochodowy SDO-3 1854 1976 1 2214,00 221,00 

10 Dźwignik samochodowy SDO-12,5 316 1983 1 6519,00 651,00 

11 Dźwignik samochodowy SDO-12,5 001 1969 1 4182,00 418,00 

12 Dźwignik samochodowy SDO-3 620 1981 1 2460,00 246,00 

13 Dźwignik samochodowy SDO-8 72 1983 1 4059,00 405,00 

14 Dźwignik samochodowy SDO-2 bd. 1993 1 2583,00 258,00 

15 Dźwignik samochodowy SDO-2,5 1850 2001 1 2091,00 209,00 

16 Dźwignik samochodowy SDO-2,5 3674 1977 1 1968,00 196,00 

 
 
 
UWAGA: Ceny wywoławcze podane w tabeli zawierają podatek VAT 
Wadium - według tabeli 
 
1. Każdy Oferent w postępowaniu może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę. Sprzedawca 

dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot sprzedaży podzielony jest na 16 niezależnych Zadań 
częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub kilka części bądź ofertę na całość przedmiotu 
sprzedaży. Każda z ofert częściowych będzie oceniana odrębnie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty składającej się z: 
a) wypełnionego i podpisanego formularza , będącego załącznikiem do niniejszego obwieszczenia, 

zamieszczonego na stronie  internetowej Poczty Polskiej S.A.: https://www.poczta-polska.pl/sprzedaz-
srodkow-trwalych/ . 

b) potwierdzenia dokonania wpłaty wadium.  Wadium należy wpłacić na konto bankowe Poczty Polskiej 
S.A. nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025. W opisie przelewu należy podać: „wadium – sprzedaż 
dźwignika ZADANIE NR…..”. 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie). Opakowanie należy oznaczyć 
adnotacją: „OFERTA – Sprzeda ż dźwigników – post ępowanie I”  

4. Ofertę sporządzoną w języku polskim należy złożyć/przesłać terminie do dnia 5 marca 2019 roku do godziny 
12.00 na adres siedziby prowadzącego postępowanie tj: Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury we 



 
 

Wrocławiu ul. Ibn Siny Awicenny 21, 50-900 Wrocław. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę 
potwierdzenia odbioru przesyłki przez prowadzącego postępowanie.  

5. Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 2 o godz. 12:15, w w/w siedzibie prowadzącego postępowanie.  
6. W przypadku Zadań, na które nie zostaną wyłonieni nabywcy w w/w postępowaniu I, Oferent może złożyć 

ofertę w postępowaniu II. Informacje o cenach wywoławczych i zakresie (Zadaniach) dla postępowania II 
zostaną wywieszone w siedzibie prowadzącego postępowanie oraz zamieszczone na stronie internetowej 
Poczty Polskiej S.A. Ofertę dla postępowania II należy przygotować zgodnie z wyżej podanymi zasadami dla 
postępowania I przy czym Opakowanie należy oznaczyć adnotacją: „OFERTA – Sprzeda ż dźwigników – 
post ępowanie II”. Termin składania ofert w postępowaniu II upływa w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 12:00. 

7. Okres związania z ofertą wynosi 7 dni. 
8. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłacenia 

ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury wraz z powiadomieniem o uznaniu jego oferty za 
najkorzystniejszą. 

9. Wadium wpłacone przez Oferentów, których oferta nie została przyjęta, zostanie zwrócone niezwłocznie po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.  

10. Wadium wpłacone przez Nabywcę może zostać przeksięgowane na poczet ceny nabycia. 
11. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę 

nabycia. 
12. Sprzedawca odrzuci ofertę, w następujących przypadkach:  

− 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 wymaganych załączników. 

13. Sprzedane dźwigniki zostaną wydane Nabywcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty, 
ale nie później niż do 29 marca br. Wszystkie prace związane z odbiorem przedmiotu sprzedaży (w tym 
demontaż i transport) Nabywca wykona na własny koszt i ryzyko. 

14. W przypadku nieodebrania nabytych dźwigników samochodowych w terminie do 29 marca br. Poczta Polska 
S.A. zastrzega sobie prawo naliczenia opłatę za przechowywanie i zabezpieczenie przedmiotu sprzedaży. 

15. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji ze strony Sprzedawcy są p. Leszek Mularczyk tel. 71-360-
39-56, 502-018-307, oraz p Piotr Płocki  tel. 71-343-26-36, 510-289-975. 

16. Dźwigniki można oglądać w dniach od środy 20 lutego 2019 r. do piątku 22 lutego 2019 r. w godz. 9:00-12:00, 
w obiekcie Poczty Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Kolejowej 63-65. 

 
 
 
 

 
SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGUW KA ŻDYM CZASIE BEZ 

PODANIA PRZYCZYNY



 
 

OFERTA KUPNA DŹWIGNIKÓW SAMOCHODOWYCH ZGŁOSZONYCH DO SPRZEDA ŻY 

W DRODZE PRZETARGU PROWADZONEGO W DNIU ..……. 2019 r . 

 

 

imię, nazwisko lub nazwa (firma) Oferenta: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres Oferenta:   …………………………………………………………………………………………………… 

Numer konta bankowego Oferenta, na które zostanie ewentualnie zwrócone wadium: 

……………………………………………………………………….………………………………………..……… 

Numer telefonu Oferenta ……………………………..…………………………………………………………… 

Adres e-mail Oferenta……………………………………………………………………………………………... 

 

Składam ofertę na kupno niżej zaznaczonych dźwigników samochodowych: 

Zadanie Marka/Model 
numer 

fabryczny 
Rok 

produkcji 
Wpłacone 

wadium (zł) 
Cena oferowana 

(zł) brutto 

1 Dźwignik samochodowy SDO-12,5 93 1971   
2 Dźwignik samochodowy SDO-3 24 1980   
3 Dźwignik samochodowy SDO-3 23 1980   
4 Dźwignik samochodowy SDO-5 3671 1977   
5 Dźwignik samochodowy SDO-5 15 1966   
6 Dźwignik samochodowy SDO-3 14 1980   
7 Dźwignik samochodowy SDO-5 04 1992   
8 Dźwignik samochodowy SDO-8 309 1973   
9 Dźwignik samochodowy SDO-3 1854 1976   

10 Dźwignik samochodowy SDO-12,5 316 1983   
11 Dźwignik samochodowy SDO-12,5 001 1969   
12 Dźwignik samochodowy SDO-3 620 1981   
13 Dźwignik samochodowy SDO-8 72 1983   
14 Dźwignik samochodowy SDO-2 brak 1993   
15 Dźwignik samochodowy SDO-2,5 1850 2001   
16 Dźwignik samochodowy SDO-2,5 3674 1977   

 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu oraz akceptuję stan techniczny oferowanych 
do sprzedaży podnośników i nie wnoszę zastrzeżeń. 
 
W przypadku, gdy powyższa oferta nie zostanie przyjęta, wpłacone wadium proszę zwrócić na konto 
wskazane powyżej. 
 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie poprawki powinny być naniesione czytelnie 
oraz zaopatrzone podpisem osoby uprawnionej. 
 
W tabeli proszę o wpisanie kwoty wpłaconego wadium (zł) i oferowanej cenę (zł) brutto, w pozycjach 
które Państwo planują nabyć.  
 
Załącznik do oferty: 
- kopia dowodu wpłaty wadium.  
 
 
 ……………………………………………………… 
 odpis oferenta 
 
 



 
 

 
 
Klauzule informacyjne: 

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa; 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (od 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych Poczta Polska 
Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-
polska.pl; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przetargu, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, 5) 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do realizacji przetargu; 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom; 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przetargu, a także przez okres 

przedawnienia roszczeń; 
7. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r.), prawo 

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych; 

8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania zlecenia.  

 
 


