
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ 

NINIEJSZYM OGŁASZA SPRZEDAŻ 

UŻYWANYCH MEBLI oraz TOALETY PLASTIKOWEJ PRZENOŚNEJ 

W TRYBIE ZBIERANIA OFERT PISEMNYCH 

 

  

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:  

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

ul. Wieżowa 8 

tel: (22) 574 52 21 

fax: (22) 574 52 49  

2. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane meble oraz toaletę 

plastikową przenośną: 

Meble oraz toaleta plastikowa będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w siedzibie 

sprzedającego w Warszawie przy ul. Wieżowej 8 w dniach od 27 grudnia 2013r.  do 15 stycznia 

2014r. w godzinach 9.00 do 14.00. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (22) 574 52 23, 574 52 13 

 

3. Dane o przedmiocie aukcji, ceny wywoławcze 
Lp. Nr 

inwentarzowy 

Nazwa środka Cena wywoławcza 

1 2 3 4 

1 N1-114280  Stolik pod RTV+ półka skośna f-my MARO 360,-

2 N1-114281 Stolik pod RTV+ półka skośna f-my MARO 360, 

3 N1-114283 Stolik pod RTV+ półka skośna f-my MARO 360, 

4 N1-114284 Stolik pod RTV+ półka skośna f-my MARO 360, 

5 N1-114285 Stolik pod RTV+ półka skośna f-my MARO 360, 

6 N1-114286 Stolik pod RTV+ półka skośna f-my MARO 360, 

7 N1-114250 Komoda hotelowa z blendą f-my MARO 190,- 

8 N1-114251 Komoda hotelowa z blendą f-my MARO 190, 

9 N1-114252 Komoda hotelowa z blendą f-my MARO 190, 

10 N1-114253 Komoda hotelowa z blendą f-my MARO 190, 

11 N1-114254 Komoda hotelowa z blendą f-my MARO 190, 

12 N1-114256 Komoda hotelowa z blendą f-my MARO 190, 



13 K1-119454 Toaleta plastikowa przenośna 450,- 

W załączeniu zdjęcia oferowanych do sprzedaży mebli i toalety. 

 

 

4. 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, adres @,  telefon 

kontaktowy, NIP, 

-oferowaną cenę za cały komplet mebli lub wybraną szafkę czy toaletę plastikową przenośną, 

-oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży, 

        5. Termin, miejsce, tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru. 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

Al. Krakowska 4/6 

        02-284 Warszawa 

„ oferta na zakup mebli hotelowych  i toalety” 

Oferty należy przesyłać pocztą na adres jw.  lub składać w dniach od 27 grudnia 2013r. do 15 

stycznia 2014r. w godz. 7.30 do 15.00 w budynku firmy w Warszawie 02-284 Al. Krakowska 4/6 

pokój nr 007 ewentualnie pocztą elektroniczną na adres E.Gochnio@pansa.pl. 

 

6. Informacje dodatkowe: 

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za toaletę lub cały komplet mebli zostanie zwycięzcą aukcji.  

Przy braku chętnych do zakupu kompletu oferowanych mebli następnym kryterium będzie 

zaoferowana najwyższa cena za wybraną szafkę.  

Wyniki sprzedaży , po uzyskaniu zatwierdzenia przez Prezesa PAŻP, zostaną niezwłocznie podane do 

wiadomości na stronie internetowej http://bip.pansa.pl/ w dziale Działalność Agencji pod zakładką 

„Zbycie środków trwałych” .  

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

wystawienia faktury. 

Meble i toaleta zostaną wydane po dokonaniu zapłaty. 

7. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży bez 

podania przyczyn. 

 

 

Kierownik Zespołu Ewidencji Majątku 

Ewa Gochnio tel. 574 52 25 

                      


