
Warszawa 15.05.2018 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zarejestrowana  
w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym  
w wysokości 130.650.380 zł w całości wpłaconym oraz posiadająca nr NIP 525-000-10-90  
ogłasza  przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych wycofanych z dalszej eksploatacji, tj.: maszyn  
i urządzeń, wyposażenia, sprzętu stomatologicznego i samochodu. 
 
PWPW S.A. umożliwi oględziny w/w środków trwałych będących przedmiotem sprzedaży na terenie obiektów 
zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 6, Karczunkowskiej 30 oraz Sanguszki 1, po 
uprzednim umówieniu ich terminu, tel. (22) 235-2486, 609 375 057, mail K.Wioncek@pwpw.pl, tel. (22) 235-2557, 
602 577 735, mail A.Kalinowska@pwpw.pl 
  
W przypadku składania oferty na nabycie środka trwałego o cenie wywoławczej powyżej 5 000 PLN, należy do niej 
dołączyć dokument potwierdzający wpłatę wadium w wysokości 5% oferowanej ceny na rachunek bankowy PWPW 
S.A. nr 81 1240 6247 1111 0000 4976 3319. 
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wycofaniu ze sprzedaży określonych środków trwałych 
bez podawania przyczyny. Oferentom przysługuje w takim przypadku wyłącznie roszczenie o zwrot wpłaconego 
wadium. Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy  
z wybranym oferentem (rozstrzygnięciu postępowania). 
 
Oferty należy składać w siedzibie PWPW S.A. 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 (Recepcja - wejście od  
ul. Wójtowskiej) w godzinach 700-1500, względnie przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 11-06-2018 
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta w przetargu nieograniczonym na sprzedaż maszyn  
i urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu stomatologicznego i samochodu wycofanych z eksploatacji, nie otwierać 
przed dniem 12-06-2018”. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do PWPW S.A. Oferty 
mogą być składane zarówno przez podmioty prawne, jak również osoby fizyczne. Sprzedający dopuszcza składanie 
ofert częściowych, nie dopuszcza jednak składania ofert wariantowych, nie przewiduje również licytacji 
elektronicznej.  
 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 60 dni od daty upływu terminu składania ofert,  
pod warunkiem uzyskania opinii lub zgód korporacyjnych, w przypadkach wymaganych statutem PWPW S.A. 
Zawarcie umowy sprzedaży i wydanie nabytych środków trwałych nastąpi w terminie do 30 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu. Oferta musi być ważna przez okres 120 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.  
W przypadku zakupu demontaż, załadunek i transport środków trwałych pozostaje po stronie Kupującego.  
 
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać: 

 Anna Kalinowska (22) 235-25-57, 602-577-735, A.Kalinowska@pwpw.pl – sprawy organizacyjne. 

 Krzysztof Wioncek , tel. (22) 235-2486, 609 375 057, mail K.Wioncek@pwpw.pl – maszyny i urządzenia. 

 Krzysztof Biernat (22) 235 29 44, 727 042 549, k.biernat@pwpw.pl  - samochody. 

 na stronie  www.pwpw.pl / Informacje i ogłoszenia / Zamówienia/przetargi. 
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