
 
 

   

OBWIESZCZENIE 
O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJ ĄTKU 

 
Sprzedawca : Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 
Prowadz ący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji 
Południe, Wydział Administracji w Lublinie ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin 
 
Przedmiot sprzeda ży: składniki majątku wg zestawienia  
   

Lp. Nazwa i typ Nr inwentarzowy 
 

Rok produkcji 
Cena 

wywoławcza  Wadium  

1 
Bębnowy hamulcomierz 
elektryczny FUDIM-POLMO 
Sp. z o.o. BHE-5C A-0700000502-00         1998 

 
 

3 000 zł 300 zł 

2 
Urządzenie do kontroli 
amortyzatorów FUDIM-POLMO 
Sp. z o.o. UKA-3,5 E A-0700009123-00         2007 

 
 

7 000 zł 700 zł 
 
 
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek Vat) 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a) Przedłożenie lub wysłanie oferty. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: 
„Oferta przetargowa na sprzedaż składników majątku – przetarg 2” przesyłką pocztową na adres: Poczta Polska 
S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe, Wydział Administracji ul. Sienkiewicza 7; 
25-351 Kielce lub osobiście w pokoju nr 7, najpóźniej do dnia 9 listopada 2017 r. do godziny 11.30.  Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 9 listopada 2017 r. o godzinie 12.30  w siedzibie PI w Kielcach ul. Sienkiewicza 7 pokój nr 7. 
b) Wpłacenie wadium na konto  85 1320 0019 0099 0718 2000 0025  przed upływem terminu składania ofert 
wpisując jako tytuł przelewu nazwę urządzenia, na którego zakup składana jest oferta. Potwierdzenie wpłaty 
wadium należy dołączyć do oferty. 

2. Okres związania ofertą 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 zawiadomienia. 
4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru oferty, natomiast wadium wpłacone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny 
nabycia. 

5. 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. 

6. Sprzedane składniki majątku, Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej, wydają 
Nabywcy w terminie 3 dni  roboczych od dnia dokonania zapłaty. Wszystkie koszty związane z demontażem i 
odbiorem przedmiotu przetargu obciążają Nabywcę. 

7. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu oraz informacji na temat składników majątku wystawionych 
na sprzedaż udziela Pan Wojciech Lisowski tel. 510 078 041. 

8. Składniki majątku można oglądać w obiektach Poczty Polskiej w Sandomierzu oraz Ostrowcu Św. 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

 
SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU 

W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY 
 
 
 

 
 


