POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
SPRZEDAJE KONTENER ZNAJDUJĄCY SIĘ NA BOISKU SPORTOWYM PRZY UL. WIEŻOWEJ W
WARSZAWIE
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
tel: (22) 574 52 25
2. Miejsce i termin składania ofert:
Budynek sprzedającego w Warszawie, 02-147 ul. Wieżowa 8 do dnia 14.05.2021r do godz. 15:00.
3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany obiekt:
kontener będący przedmiotem sprzedaży, znajduje się na boisku sportowym przy ul. Wieżowej w
Warszawie, na części działki o nr ewidencyjnym 2/29, obręb 2-06-07.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 574 52 25.
4. Dane o przedmiocie przetargu, ceny wywoławcze, kwoty wadium:

LP
1

Nazwa
Kontener metalowy
magazynowy

Opis
wymiary ok 12x2,4x2,6 z drewnianą podłogą.
Zamykany dwudrzwiowymi skrzydłami.

Rok
powstania/p
rodukcji

Cena wywoławcza

1976

800 zł

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
• Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres zamieszkania lub siedziby firmy, telefon
kontaktowy, NIP (w przypadku zakupu zasilacza na firmę),
• oferowaną cenę za kontener objęty przedmiotem sprzedaży,
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży
6. Termin, miejsce, tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
„ oferta na zakup …………………………………………………… - nie otwierać”
Oferty należy przesyłać pocztą na adres jw. lub składać do dnia 14.05.2021r do godz. 15:00 do Biura
podawczego przy budynku firmy w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8.
7. Informacje dodatkowe:
Wybrana zostanie oferta, która będzie zawierała najwyższą cenę za przedmiotowy kontener.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
wystawienia faktury. Po dokonaniu opłaty odbiór kontenera nastąpi na własny koszt oferenta po
ustaleniu daty odbioru z odpowiednimi służbami PAŻP.
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatku VAT

