
 

 

Poznań, dnia 14 listopada 2022 r. 

 

 

 

POZ- AD. 2215.2.2022.12 

 

 

OGŁOSZENIE 

przetargu publicznego 

na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego  

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami 
majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.). 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:  
Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-264 Poznań, zwany dalej Sprzedającym. 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego:  
Oferty należy złożyć do dnia 29 listopada 2022 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 
listopada 2022 r. o godzinie 11.15 w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29, 
pokój 010. 

3. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: 
 Przedmiotem sprzedaży są 
 smartfony Motorola Moto G9 – 597 sztuk; 

 smartfony Oppo A 52 – 398 sztuk; 

 samochód osobowy m. Opel Astra, rocznik 2000 

 Szczegółowy wykaz asortymentu, ilości i cenę zawarto w załączniku nr 1. 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:  
Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań w dniach 15-29 listopada 
2022 r. w godzinach od 8.00 do 14.00; 

5.   Cena wywoławcza, wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

1)    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej sprzedawanego składnika majątku rzeczowego zgodnie z wykazem stanowiącym 
załącznik nr 1; 

2)   Cenę wywoławczą każdego z oferowanych składników majątkowych określa załącznik nr 1; 
3) Wadium należy wnieść przed upływem terminu złożenia ofert tj. do dnia 29 listopada  

2022 r. do godz. 11.00 przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 04 1010 1469 0029 
2913 9120 1000  

4) Wadium zostanie uznane za wniesione w terminie jeżeli środki znajdować się będą na rachunku 
bankowym, o którym mowa w ppkt 3 przed upływem terminu na złożenie ofert; 

5) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 
zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a 
zwrot następuje na rachunek wskazany w ofercie. 

6) Wadium złożone przez Nabywcę zalicza się na poczet ceny; 
7) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy sprzedaży. 

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: 

1) Nabywca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, te 
złożone później podlegają odrzuceniu. 

2)      Nabywca jest zobowiązany i uprawniony do zakupu smartfonu, tylko tego na który złożył ofertę. 
3)     Oferta musi być sporządzona w czytelnej formie pisemnej, w języku polskim na druku 

Formularza ofertowego i musi zawierać: 



 

 

 a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, 
 b) NIP lub PESEL oferenta,  
 
             c)  oferowaną cenę, która nie może być niższa od ceny wywoławczej i warunki jej  

   zapłaty, 
 d) numer telefonu oraz adres e-mail oferenta, 
 e) datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta, pieczęć nagłówkową 

   firmy (jeśli dotyczy), 
e)  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku 

ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem 
tego składnika. 

4)     Do Formularza ofertowego oferent zobowiązany jest załączyć wydruk lub kserokopię dowodu 
wpłaty wadium. 

5) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Sprzedającego:    
Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań z dopiskiem:  
Oferta na sprzedaż składników ruchomych majątku rzeczowego. Nie otwierać przed dniem 29 
listopada 2022 r. godz. 11:15. 

6) Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu. 
7) W wypadku gdy oferta nie mieści się w odpowiednich rubrykach tabeli Formularza, ciąg dalszy 

zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4. Pod dodaną do formularza 
treścią należy złożyć podpis.  Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

 a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 
   oferenta, który nie wniósł wadium, 

 b) nie zawiera danych lub dokumentów wg pkt 6 ppkt 4, lub są one nieczytelne,  
   niekompletne lub budzą inną wątpliwość, zaś uzupełnienie lub złożenie  
   wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty 
   oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie. 
8.  Od rozstrzygnięć komisji przetargowej nie przysługuje odwołanie.  
9. Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert, a sprzedaż zostanie potwierdzona 
umową sprzedaży zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
9.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,           

bez podania przyczyn. 
10. Termin zawarcia umowy sprzedaży: w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty. 
11. Pozostałe informacje: 

1)  Sprzedający wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę. 
2)  Po zakończeniu przetargu Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia w terminie nie 

   dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. 
3)   Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 7 dni po zapłaceniu przez Nabywcę ceny  nabycia. 
4)  W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie Sprzedający będzie    

kontynuował przetarg publiczny w formie aukcji między tymi Nabywcami. 
5) Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się zapisy przywołanego 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
gospodarowania, oraz innych powszechnie obowiązujących na terenie Polski przepisów. 

 

 

 

       

 


