OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury w Krakowie
Przedmiot sprzedaży: System kontrolno-pomiarowy paliwa - szczegóły tabela poniżej

Lp.

Nazwa składnika

Nr inwentarzowy

1

System kontrolno-pomiarowy paliwa
PETROSTER

A-0500008466-00

Cena
Rok
wywoławcza
produkcji
(zł)
2004

5 040,00

Wadium
(zł)
504,00

Cena wywoławcza - według tabeli (podana cena zawiera podatek Vat)
Wadium - według tabeli
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli na konto 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025. Należy
również dołączyć potwierdzony podpisem numer konta, na które ma być dokonany ewentualny zwrot wadium,
b) przedłożenie lub wysłanie pisemnej oferty (wzór do pobrania na stronie www.poczta-polska.pl/sprzedazsrodkow-trwalych) wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na adres: PP S.A. Ośrodek Infrastruktury
w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-945 Kraków z dopiskiem na kopercie „OFERTA – PRZETARG”
w terminie:
Drugi przetarg do 26.09.2022r. godz. 1000 otwarcie ofert godz. 1100
2. Zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin, z którym można zapoznać się w OI Dział
Administracji, w Krakowie przy ul. Prokocimskiej 6 pok. 441C lub na wniosek zainteresowanych przesłany
zostanie w formie elektronicznej na wskazany adres.
3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłacenia
ceny nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy w czasie nie dłuższym niż wskazany na fakturze.
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. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
8. Sprzedany składnik majątku, Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej, wydadzą
Nabywcy we wskazanym przez Sprzedającego terminie, nie wcześniej niż 30.09.2022r. Nabywca ma
obowiązek dokonania zapłaty w terminie 2 dni roboczych od daty wskazanej w pkt. 8. Wszystkie koszty
związane z demontażem i odbiorem przedmiotu przetargu obciążają Nabywcę.
9. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za transport i załadunek sprzedanego składnika oraz za
zniszczenia, dewastację bądź kradzież sprzedanego składnika powstałe po wydaniu Nabywcy.
10. Informacje o przetargu udzielane są pod numerem telefonu 502 014 064.
11. Składnik majątku wystawiony na sprzedaż będzie udostępniony do oględzin w dniach 20-22.09.2022r.
przy ul. Cystersów 21 w Krakowie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem:
887 873 348 lub 502 014 656
SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU
W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY

