
Centrum Obsługi Administracji Rządowej 

Warszawa, ul. Powsińska 69/71 
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch dystrybutorów 

paliw płynnych 
 
 

I. Wykaz składników majątku ruchomego przeznaczonych na sprzedaż  

 
 

L.p. Nazwa urządzenia Rok 
produkcji 

Opis przedmiotu Cena 
wywoławcza w 
złotych (brutto) 

1. Dystrybutor Adast V-
line Popular 8991,422 
VRS 1 (benzyna) 

2011 Obudowa urządzenia oraz 
wewnętrzne elementy 
mechaniczne w dobrym 
stanie technicznym, bez 
widocznych wad i usterek 
oraz śladów niewłaściwej 
eksploatacji. 

3 000,00 

2. Dystrybutor Adast V-
line Popular 8991.422 
(olej napędowy) 

2011 Obudowa urządzenia oraz 
wewnętrzne elementy 
mechaniczne w dobrym 
stanie technicznym, bez 
widocznych wad i usterek 
oraz śladów niewłaściwej 
eksploatacji. 

3 000,00 

 
 

II. Zasady sprzedaży składników majątku ruchomego 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 10 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 dystrybutorów paliw ciekłych". 

2. Sprzedający wymaga, aby oferta opracowana została w sposób czytelny, zawierający jednoznaczne 
sformułowania. 

3. Pisemna oferta powinna zawierać: 
 

• imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę), siedzibę oferenta; 
• przedmiot przetargu; 
• oferowaną cenę; 

• oświadczenie oferenta, podpisane przez osobę uprawnioną, o treści: „Zapoznałem (-am) się ze 
stanem przedmiotu przetargu" lub - w przypadku niedokonania oględzin - o treści „Ponoszę 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu przetargu" 
podpisane przez osobę uprawnioną; 

• informację o numerze rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium; 

• potwierdzenie – w formie kserokopii dowodu wpłaty wadium na wskazany w ogłoszeniu 
rachunek bankowy Sprzedającego; 

• numer telefonu kontaktowego, adres mailowy. 
 



4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej przedmiotu przetargu, najpóźniej do dnia 9 listopada 2022r. przelewem na konto nr 
51 1130 1017 0020 1466 4390 0001 Centrum Obsługi Administracji Rządowej, 02-903 Warszawa 
ul. Powsińska 69/71. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2022 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Sprzedającego 
przy ul. Powsińskiej 69/71, w pokoju nr 004 budynek A. 

6. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 
 

• została złożona po terminie; 

• zawiera cenę niższą niż wywoławcza; 

• nie dołączono do niej kopii potwierdzenia wpłaty wadium. 

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. Dystrybutory paliw ciekłych można obejrzeć w siedzibie COAR, Warszawa, ul. Powsińska 69/71 
w dniu 4 listopada 2022 roku w godzinach 9.00 - 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
z osobą wymienioną w pkt. 8. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: 
 

Pan Kalwas Krzysztof, tel.:22-694-64-38, e-mail: Krzysztof.Kalwas@centrum.gov.pl 

9. Warunkiem przystąpienia do oględzin przedmiotu przetargu jest uzgodnienie terminu 
telefonicznie z osobą wymienioną w pkt. 8. 

10. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego. 

11. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego przedmiotu przetargu w terminie 5 dni 
roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego. Wszelkie koszty odbioru          
i transportu przedmiotu przetargu, obciążają Nabywcę. 

12. Informacje o wynikach przetargu można uzyskać pod numerem tel.: 22-694-64-38 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 10 listopada 2022r. 

 

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. 

mailto:Krzysztof.Kalwas@centrum.gov.pl

