
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
Ul. Czarna Rola 4; 61-625 Poznań 

 
Ogłasza przetarg pisemny w trybie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w 
który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010r., Nr 114 poz. 761)   na 
sprzedaż:  

 
1. Zestaw komputerowy PC P4 P210, rok przyjęcia do ewidencji 12.05.2004, cena 

wywoławcza: 30,00 zł., wadium: 3,00 zł 
2. Urządzenie do modernizacji Emiotest, rok przyjęcia do ewidencji 19.07.2004 – cena 

wywoławcza: 50,00 zł., wadium: 5,00 zł; 011/8-34/04 
3. Emiotest pyłomierz, rok przyjęcia do ewidencji 18.11.1996 – cena wywoławcza: 

100,00 zł., wadium: 10,00 zł; 011/1-187 
4. Aspirator ASP-2, rok przyjęcia do ewidencji 03.12.1996 – cena wywoławcza: 50,00 

zł., wadium: 5,00 zł; 011/1-193 
5. Cyfrowy analizator spalin, rok przyjęcia do ewidencji 04.12.2000 – cena 

wywoławcza: 50,00 zł., wadium: 50,00 zł; 011/8-22 
6. Podajnik próbek, rok przyjęcia do ewidencji 01.02.1993 – cena wywoławcza: 50,00 

zł., wadium: 5,00 zł; 011/1-24 
7. Zestaw do destylacji, rok przyjęcia do ewidencji 11.06.1993 – cena wywoławcza: 

50,00 zł., wadium: 5,00 zł; 011/1-50 
8. Analizator rtęci AMA 254, rok przyjęcia do ewidencji 13.06.2001 – cena 

wywoławcza: 50,00 zł., wadium: 5,00 zł; 011/8-62 
 
 
I. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty będące przedmiotem 

przetargu. 
 

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 
Poznań, tel. 0618270500; (przedmioty opisane w punktach 2 - 8) 

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu ul. 
Piwonicka 19, 62-800 Kalisz, tel. 0627646330; (przedmiot opisany w punkcie 1) 

3. Przedmioty będące przedmiotem przetargu można oglądać od dnia 14 listopada 
2014r. do dnia 26 listopada 2014r.,  w godz. od 9.00 do 14.00 

 
II. Wadium 

 
1. Osoby chce wziąć udział w przetargu obowiązane są wnieść wadium w wysokości 

10% ceny wywoławczej. Wartość wadium  zostało podane przy opisie 
poszczególnego przedmiotu.  

2. Termin wniesienia wadium:  wadium należy wpłacić w dniu otwarcia ofert tj. 27 
listopada 2014r. w kasie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pok. 
118 od godz. 8.30 do godz. 12.00 

3. Forma wniesienia wadium: pieniężna 
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone Sprzedający zwróci w ciągu 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania 
wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na 
poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy oferent, który wygrał przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

5. Wadium będzie można odebrać osobiście w kasie Sprzedającego.   
 

III. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta  
 



Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta określa Formularz ofertowy. 
 

IV. Miejsce i termin złożenia ofert. 
 
Pisemną ofertę należy złożyć w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, Ul. Czarna Rola 4; 61-625 Poznań, pok. 7a do dnia 27 
listopada  2014r., godz. 12.30. 
 

V. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-
625 Poznań,  pok. 13., dnia 27 listopada 2014r. , o godz. 12:45 
 

VI. Termin związania ofertą. 
 
30 dni 
 

VII. Odrzucenie oferty 
 
Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli: 
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium 
2. Nie zawiera danych i dokumentów, których wymaga Sprzedający, lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień 
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi oferenta.  
 

VIII. Termin zawarcia umowy 
 

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w w terminie nie dłuższym niż 10 dni od 
wyboru oferty. 
 

IX. Zamknięcie przetargu  
 
Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek  ofert, bez podania przyczyn. 

 
X. Strona internetowa 

 
Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się na stronie internetowej: 
http: www.bip.poznan.wios.gov.pl\majątek\majątekzbędny   

 
 

 
 


