
 

 
OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW 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: zbędne składniki majątku wg zestawienia 
 

Lp. Nazwa składnika Nr inwentarzowy Rok produkcji Cena wywoławcza 
(zł) 

Wadium 
(zł) 

1 Dymomierz D-60 A-0500000494-00 1995 500,00   

2 Przyrząd do kontroli świateł  USP-20b A-0500001282-00 1999 270,00   

3 Dymomierz DO-9500 A-0500001294-00 1999 740,00   

4 Analizator spalin AI-9600 A-0500001295-00 1999 750,00   

5 System Diagnostyczny CDIF/ 2 A-0500011697-00 2008 600,00   

6 Pianino B-0500006305 1995 230,00   

7 Pianino B-0500006307 1995 230,00   

8 Czujnik do pomiaru siły nacisku B-1100011720 2006 40,00   

9 Nakładka na rolki motocykla B-1100011701 2006 10,00   

10 Stojak z siłownikiem B-1100017469 2006 60,00  

11 Uniwersalny przyrząd diagnostyczny B-1100014583 2006 50,00  

12 Wanna wulkanizacyjna B-1100017468 2006 80,00  

13 Dźwignik sdo 12,5 t A-1100000092-00 1976 1 250,00   

14 Dżwignik sdo 8 t A-1100000080-00 1976 1 250,00  

15 Linia diagnostyczna A-1100001615-00 2001 1 950,00  

16 Stół probierczy s2-es A-1100003222-00 2003 1 000,00  

17 Urządzenie do kontroli amortyzatorów I-1100000537-00 2001 450,00  

18 Agregat sprężarkowy WAN b/n  1 000,00  

19 Przedłużacz bębnowy do odsysacza spalin b/n  750,00   

20 
Dźwignik sdd 3,5s A-1100001640 2001 

2 920,00 292,00 
Urządzenie do kontroli luzów  wld-3,5/0 A-1100002365-00 2002 

21 Zbiornik na olej opałowy – 34 szt* b/n  100,00/szt.   

*  możliwy zakup pojedynczych sztuk 
 
     Ceny wywoławcze - według tabeli (podana cena zawiera podatek Vat) 
     Wadium - według tabeli 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a) wpłacenie wadium w wysokościach podanych w tabeli na konto 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025  

z zaznaczeniem pozycji z ogłoszenia której wpłata dotyczy. 

b) przedłożenie lub wysłanie pisemnej oferty (wzór do pobrania na stronie www.poczta-polska.pl/sprzedaz-

srodkow-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 : 

Trzeci przetarg do 07.12.2022 r. 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  lub odstąpi od 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 w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty. Nabywca ma obowiązek odbioru zakupionego 

środka w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpłaty. Wszystkie koszty związane z ewentualnym 

demontażem oraz 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. Informacji o przetargu udzielane są pod numerem telefonu 502 014 064. 

11. Składniki majątku wystawione na sprzedaż będą udostępnione do oględzin  w dniach 30.11 - 05.12.2022 

poz. 1-5 przy ul. Jastruna 3 w Tarnowie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem  

telefonu 14 621-50-25 

poz. 6 i 7  przy ul. Prokocimskiej 6  w Krakowie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 

telefonu 502 018 553 

poz. 8-20 przy ul. Wernyhory 23 w Przemyślu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 

telefonu 500 039 160 

poz. 21 przy ul. Mickiewicza 13-15 w Przemyślu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 

telefonu 500 039 160 

 

SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU 

W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


