
 

 

      

OGŁOSZENIE 
O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 

       
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa 
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Lublinie, Wydział Administracji.                             
ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin   
 
Przedmiot sprzedaży: składnik majątku stanowiący wyposażenie Poczty Polskiej S.A. w Lublinie                                             
ul. Sierpińskiego 26.  
  

Lp. Nazwa i typ 
 

Lokalizacja 
Rok 

produkcji 
Cena 

wywoławcza  

1 
Wózek widłowy RAK 7           
FUT Suchedniów, nr fabryczny 6129 
(uszkodzony, niesprawny) 

Lublin 1998 1 850 zł 

 
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek Vat) 
 
 
1. Warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie lub wysłanie oferty. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 

oznaczonych napisem: „Oferta przetargowa na sprzedaż wózka RAK 7” przesyłką pocztową poleconą na adres: 

Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury  w Lublinie, Wydział Administracji ul. Moritza 2, 20-900 Lublin lub 

osobiście w pokoju nr 111/3, najpóźniej do dnia 22 października 2020 r. do godziny 11 30. Otwarcie ofert nastąpi                       

22 października 2020 r. o godzinie 12 00 w siedzibie RPI w Lublinie ul. Moritza 2  pokój nr 111/3.  

2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 

wystąpienia w imieniu oferenta. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz zaopatrzone podpisem osoby 

uprawnionej.  

3.  Oferta powinna zawierać:  

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 

- telefon kontaktowy, 

- oferowaną cenę brutto za dany składnik majątku.   

4. Okres związania ofertą  wynosi 7 dni. 

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

6. Sprzedawca odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona w niewłaściwym terminie, została złożona w niewłaściwym 

miejscu, zawiera cenę niższą niż wywoławcza.  

7. Sprzedany składnik majątku, Sprzedawca wyda Nabywcy w terminie do 3 dni  roboczych od dnia dokonania 

zapłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem składnika majątku obciążają Nabywcę. 

8. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu oraz informacji na temat składnika majątku wystawionego na 

sprzedaż udziela Pan Piotr Tkaczyk nr telefonu 502 015 450. 

9. Składnik majątku można oglądać do 21 października 2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

 

 

SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ 

PODANIA PRZYCZYNY 


