
Centrum Obsługi Administracji Rządowej 
Warszawa, ul. Powsińska 69/71 

 

Ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż stołu konferencyjnego 

 

I. Opis składnika majątku ruchomego przeznaczonego na sprzedaż 

L.p. Nazwa urządzenia 
Rok 

produkcji 
Opis przedmiotu 

Cena 
wywoławcza  
w zł (brutto) 

 
 

 

1. 
Stół konferencyjny 

składany 
 

 
 Polska 

lata 50-te 
XX w. 

 

Owalny mebel (stół) złożony z sześciu modułów 
zestawionych w kształcie owalu z otwartą 
przestrzenią po środku.  
 
Dwa większe elementy, łukowato wygięte, 
wsparte na dziesięciu nogach w formie 
wiązkowatych kolumienek, połączonych dołem 
łączynami zamykają węższe boki.  
 
Dłuższe boki tworzą po dwa mniejsze moduły 
o znacznie łagodniejszym łuku, wsparte na 
czterech analogicznych kolumienkach 
połączonych łączynami wzdłuż węższych boków 
i od frontu, zdobionych snycerską ażurową 
plecionką o motywach centrycznych na frontowej 
łączynie. Mebel ma wymiary po zestawieniu 
76x770x350 cm (szerokość poszczególnych 
modułów 80 cm). 
 
Stan: do konserwacji, różne liczne uszkodzenia 
mechaniczne okleiny – przebarwienia politury, 
w jednym z modułów noga pęknięta wzdłuż całej 
wysokości i osłabiona konstrukcja.  
 
Efektowny stylizowany mebel, wykonany na 
zamówienie, dający możliwość dostosowania 
wielkości stołu do potrzeb potencjalnego 
nabywcy. 

11 000,00 

 
II. Zasady sprzedaży składników majątku ruchomego 

 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 18 listopada 2022 roku do godziny 11.00 w Kancelarii COAR, pokój                       

nr 003, przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa w zaklejonej kopercie z dopiskiem                                 
„Oferta na zakup stołu konferencyjnego”. 

                                                                                                                               
2. Sprzedający  wymaga, aby oferta została złożona zgodnie z wzorem formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – OFERTA. 

 
3. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu   jest   wpłacenie   wadium   w   wysokości   10%   ceny  

wywoławczej przedmiotu przetargu, najpóźniej do dnia 17 listopada 2022r.  przelewem na konto 
nr 51 1130 1017 0020 1466 4390 0001 Centrum Obsługi Administracji Rządowej, 02-903 Warszawa 
ul. Powsińska 69/71. 



 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2022 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Sprzedającego 

przy ul. Powsińskiej 69/71, w pokoju nr 004 budynek A. 
 

5. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 

 została złożona po terminie; 

 zawiera cenę niższą niż wywoławcza; 

 nie dołączono do niej kopii potwierdzenia wpłaty wadium  3.  
 
6. W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej 

cenie wywoławczej lub mimo wygrania przetargu nie wpłaci należności przelewem na konto 
podane w wystawionej fakturze w terminie 7 dni roboczych od dnia jej wystawienia, nabywca traci 
wadium oraz prawo nabycia przedmiotu przetargu. 

  
7. Stół konferencyjny można obejrzeć w siedzibie COAR, Warszawa, ul. Powsińska 69/71 w dniach 

25 października – 17 listopada 2022 roku w godzinach 9.00 - 13.00 po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu z osobami wymienionymi w pkt. 9. 

 
8. Osobami uprawnionymi do kontaktu jest: 

p. Jerzy Suda, tel., 734-115-051 e-mail: jerzy.suda@centrum.gov.pl, 
       p. Renata Śliwińska, tel. 734-115-039, e-mail: renata.sliwinska@centrum.gov.pl 
 
9. Warunkiem przystąpienia do oględzin jest uzgodnienie terminu telefonicznie z osobami   

wymienionymi w pkt. 9. 
 
10. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego. 

 
11. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego przedmiotu przetargu w terminie 14 dni  

roboczych   od    zaksięgowania   wpłaty   na   rachunku   Sprzedającego.  Wszelkie  koszty odbioru    
       i transportu  przedmiotu przetargu, obciążają Nabywcę. 
 
12. Informacje o wynikach przetargu można uzyskać po 7 listopada 2022r.pod numerem tel. 

734 115 039 w godzinach 12:00-14:00. 
 

13. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie, w dniu    
otwarcia przetargu zostanie przeprowadzona ustna licytacja pomiędzy Zainteresowanymi, jednak 
nie wcześniej niż o godzinie 12:00 w dniu 18 listopada 2022 r. 
 

14. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 
zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium złożone przez 
oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet oferowanej ceny. 
 

15. Centrum Obsługi Administracji Rządowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu 
lub jego części na każdym etapie bez podania przyczyny. 
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