
Ogłoszenie  
Centrum Usług Wspólnych podaje do publicznej wiadomości chęć zbycia składników 

majątku ruchomego na zasadach określonych w poniższym ogłoszeniu.  

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:  
Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź  

2. Sposoby oraz termin składania ofert: 
1) Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie w czarnej szafce na korespondencję 

zewnętrzną oznaczoną napisem „Korespondencja”, która usytuowana jest w wejściu Nr 2 
do budynku przy ul. Piotrkowska 171/173,  w dni robocze (bez sobót) w godz. 8:00  
– 15.00, zaadresowanej zgodnie z poniższym wzorem: 

Centrum Usług Wspólnych  
Wydział Informatyczno – Techniczny  
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 171/173 
Na kopercie powinien znajdować się napis: 
„Sprzedaż składników majątku”.  

2) Ofertę można zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: 
zamowniena.cuw@cuw.uml.lodz.pl  w temacie e-maila należy wpisać Sprzedaż 
składników majątku. 

3) Oferty można  składać lub przesłać w terminie nie późniejszym niż do dnia 30.04.2021 r. 
na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu. 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji w siedzibie Sprzedającego w Łodzi przy  
ul. Piotrkowskiej 171/173 w terminie 05.05.2021 r.  
Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni. 

4. Miejsce i termin dokonania oględzin: 
Ze stanem faktycznym sprzedawanych składników majątku ruchomego stanowiących 
przedmiot niniejszego postępowania można zapoznać się codziennie w dni robocze  
w godzinach 10.00 - 14.00 na parkingu wewnętrznym nieruchomości Zarządu Dróg  
i Transportu położonym w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 3, po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają: Pan Mariusz Śpiewak,  
(tel. 504 792 207) lub Pan Krzysztof Grodzki (tel. 723 833 103). 

5. Wykaz składników majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży oraz ceny 
wywoławcze przedstawia poniższa tabela. 

Marka Rok Produkcji Nr rejestracyjny Cena wywoławcza 
wyrażona w PLN brutto 

Fiat Seicento 1,1 KAT. 2004 EL 586 CK 300,00 
Lublin 3 0554 MR’99 3.5 T 2000 EL 149 AC 799,50 
Skuter YAMAHA NEO’S 2008 EL 9950 500,00 
Koparko – Ładowarka Waryński 1996 - 27.000,00 
URSUS C-360 1986 EL 3358 500,00 
GAZELA 2705 MR’03 E4 3,5 T 2008 EL 663 GN 799,50 
GAZELA 3302 MR’03 E4 3,3 T 2008 EL 049 FR 984,00 
FIAT Seicento 1.1 KAT 2002 EL 6854 A 300,00 
Barakowóz 1990 - 1.500,00 
Barakowóz 1990 - 1.000,00 
 



6. Wymagania jakim powinna odpowiadać złożona oferta:  
1) Oferta nie może  opiewać na kwotę  niższą niż cena wywoławcza określona w pkt 5.  
2) Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:  

a) oznaczenie oferenta, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i jej 
siedzibę; 

b) datę sporządzenia oferty; 
c) oznaczenie przedmiotu oferty; 
d) oferowaną cenę brutto, która  nie może być niższą niż cena wywoławcza; 
e) podpis oferenta; 

3) W przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, dokument dotyczący 
pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 
powinien być dołączony do złożonej oferty; 

4) W przypadku składania oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą  
do oferty powinien być dołączony aktualny odpis  właściwego rejestru. 

5) Sprzedający: 
a) dopuszcza możliwość złożenia kilku ofert przez jednego oferenta na różne składniki 

przeznaczone do sprzedaży. 
b) nie dopuszcza złożenia kilku ofert przez jednego oferenta na ten sam pojazd. 

6) Na każdy składnik majątku ruchomego winna być złożona oddzielna oferta.  
 

7. Dodatkowe   informacje : 
1) Powołana przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 14 lipca, Zarządzeniem  

Nr 20/20, Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany  
składnik majątku ruchomego przeznaczony do zbycia; 

2) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w terminie do 2 dni roboczych 
liczonych od dnia zaksięgowania kwoty sprzedaży na koncie Sprzedającego i zostanie 
potwierdzone na protokole przekazania – przyjęcia. 

3) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie 
bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

4) Informacje o odstąpieniu od postępowania lub zmiany w treści ogłoszenia będą 
każdorazowo aktualizowane na stronie internetowej po adresem 
https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/miejskie-jednostki-organizacyjne/centrum-uslug-
wspolnych/ogloszenia/  


