
Sprzedawca:
Prowadz¹cy przetarg:
Przedmiot sprzeda¿y:

Poczta Polska S.A. z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpañskich 8
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds.Administracji Po³udnie, Wydzia³Administracji Wroc³aw
samochody wg zestawienia

OBWIESZCZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDA¯ SAMOCHODÓW

L.p. Marka/Model Rok produkcji Nr rejestracyjny Cena wyw. (z³) Wadium (z³)

1. RENAULT KANGOO 1,5 DCI 2006 DW371JU 7.000,00 z³ 700,00 z³
2. IVECO EUROCARGO MLC 180E25 2007 DW051SH 36.500,00 z³ 3.650,00 z³
3. IVECO EUROCARGO MLC 180E25 2007 DW052SH 47.400,00 z³ 4.740,00 z³
4. IVECO EUROCARGO MLC 180E25 2008 DW530SF 53.700,00 z³ 5.370,00 z³
5. IVECO EUROCARGO MLC 180E25 2008 DW467ST 49.700,00 z³ 4.970,00 z³
6. VW T4 2,5 TDI, uszkodzony 2001 DW75468 1.000,00 z³ 100,00 z³
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Cena wywo³awcza - wed³ug tabeli (podane ceny zawieraj¹ podatek VAT).
Wadium - wed³ug tabeli
1.

85 1320 0019 0099 0718 2000 0025

I przetarg - do 10 grudnia 2015 r. godz. 10.00, otwarcie ofert I przetargu nast¹pi 10 grudnia 2015 r. o godz. 11.00
II przetarg - do 17 grudnia 2015 r. godz. 10.00, otwarcie ofert II przetargu nast¹pi 17 grudnia 2015 r. o godz. 11.00
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10. w dniach 3 i 4 grudnia 2015 r. w godzinach 8.00-14.00
SPRZEDAJ¥CY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODST¥PIENIA OD PRZETARGU W KA¯DYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) z³o¿enie pisemnej oferty w formie obowi¹zuj¹cego formularza. Druk w wersji elektronicznej zostanie przes³any na proœbê oferenta, któr¹ nale¿y
zg³osiæ na adres e-mail: lech.cegielski@wroclaw.poczta-polska.pl. Formularz dostêpny jest równie¿ do osobistego odbioru w siedzibie POL RD we
Wroc³awiu, ul.Awicenny 21, pokój nr 108, I p.
b) wp³acenie wadium w wysokoœciach podanych w tabeli do ka¿dego pojazdu na konto z zaznaczeniem: „Wadium
- sprzeda¿ pojazdu marki…nr rej...” Nale¿y równie¿ do³¹czyæ potwierdzony podpisem numer konta, na które ma byæ dokonany ewentualny zwrot
wadium.
c) przed³o¿enie lub wys³anie oferty wraz z potwierdzeniem wp³aty wadium na adres Poczta Polska S.A. POL RD we Wroc³awiu, ul. Awicenny 21, pokój
nr 102, z dopiskiem na kopercie: „OFERTA PRZETARG'' w terminie:

W II przetargu oferowane zostan¹ samochody, które nie znajd¹ nabywców w I przetargu.
Okres zwi¹zania z ofert¹ wynosi 7 dni.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je¿eli oferent, którego oferta zosta³a wybrana uchyli siê od wp³acenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty

przetargu.
Wadium wp³acone przez oferentów, których oferta nie zosta³a przyjêta zostanie zwrócone niezw³ocznie po dokonaniu wyboru oferty, natomiast

wadium wp³acone przez Nabywcê zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia.
Sprzedawcy przys³uguje prawo swobodnego wyboru oferty, je¿eli uczestnicy zaoferowali tê sam¹ cenê nabycia.
Komisja przetargowa odrzuci ofertê, je¿eli: zosta³a z³o¿ona w niew³aœciwym terminie, zosta³a z³o¿ona w niew³aœciwym miejscu, zawiera cenê ni¿sz¹

ni¿ wywo³awcza, nie do³¹czono do niej potwierdzenia wp³aty wadium lub innych za³¹czników wymienionych w pkt.1
Sprzedane œrodki trwa³e komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej wydaj¹ Nabywcy w terminie 3 dni roboczych od dnia

dokonania zap³aty. Wszystkie koszty zwi¹zane z odbiorem przedmiotu przetargu obci¹¿aj¹ Nabywcê.
Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu udziela pan Lech Cegielski, tel. 71/39-18-864, natomiast informacje na temat sk³adników maj¹tku

wystawionych w przetargu udziela panAndrzej Komosa, tel. 71/34-30-400.
Sk³adniki maj¹tku mo¿na ogl¹daæ przy ul. Kolejowej 63/65 we Wroc³awiu.


