
 

 

 

                    Poznań, dnia 28.10.2019 r. 

     
 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

 

Zaprasza do złożenia oferty na przyjęcie do kasacji pakietu wycofanych z eksploatacji w Policji 

pojazdów, wg. wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. 

 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 

poz.2259 oraz z 2017 r.poz.624) .                                                                                                   

 

Przedmiotowa oferta powinna zawierać : 

 Kserokopię ważnego na rok 2019 zaświadczenia wpisu do wykazu przedsiębiorców 

prowadzących stację demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów, zgodnie z art. 40 ust. 1 

Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 

25 poz. 202 z późn. zm.), który to wykaz powinien być umieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej właściwego do miejsca prowadzenia działalności urzędu marszałkowskiego, zgodnie z art. 

42. ust.1 Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 

2005 nr 25 poz. 202 z późn. zm.). 

 Prawidłowo wypełniony załącznik.  

            

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wysokość łącznej kwoty brutto jaką 

zaproponuje oferent za zakup pakietu pojazdów wymienionych w załączniku. 

Przyjmujący pojazdy do kasacji będzie zobowiązany do wystawienia oraz dostarczenia 

zaświadczenia o dokonaniu demontażu, osobnego na każdy z pojazdów, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania faktur zakupu. 

Przyjmujący będzie zobowiązany do odbioru pojazdów we własnym zakresie z placu 

magazynowego Wydziału Transportu KWP w Poznaniu, ul. Podolańska 52, w terminie 21 dni od 

otrzymania powiadomienia o wygranej ofercie (termin odbioru może być wydłużony na wniosek 

oferenta). 

Pojazdy można oglądać w dniu 07.11.2019 r. w godzinach od 11:00 – 13:00. 

 

 

        Ofertę w zamkniętej kopercie proszę przesłać w terminie do  godz. 09:00 dnia 08.11.2019 r. 
 

                                                            na adres : 
 

Wydział Transportu KWP w Poznaniu 
60-626 Poznań  
ul. Podolańska 52 
z dopiskiem na kopercie „Kasacja Pojazdów – Nie otwierać” 

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019 r. o godz. 9:15 w Wydziale Transportu KWP w 
Poznaniu,  ul. Podolańska 52. 
 

Dodatkowych informacji udziela Wojciech Drgas, tel. 61 84 14 958 

 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1                                
 

Nazwy firmy i pieczęć 
  

  
  
  

……………………………………………………… 
  

L.p. 
Nr 

wew. 
Marka Model 

Rok 
produkcji 

Uwagi: Oferowana cena 

1 5850 VW  T 4 TDI 2000 wyeksploatowany 
niekompletny 

  

2 5891 VW T 4 2000 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

3 5861 VW T 4 TDI 2000 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

    4 6912 VW T 5 TDI 2007 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

    5 5887 VW  T 4 2000 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

6 6953 SKODA OCTAVIA 2007 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

7 6207 FIAT  ALBEA 2004 pojazd po szkoleniu 
SPKP 

 

8 7228 FIAT  PUNTO 1,2 2006 pojazd po szkoleniu 
SPKP 

 

9 7360 FIAT  DUCATO 30 2008 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

10 7262 FIAT DUCATO 30 2008 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

11 7375 FIAT  DUCATO 30 2008 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

12 7134 FIAT DUCATO 30 2008 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

13 6299 FIAT  DUCATO 15 2004 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

14 7010 RENAULT KANGOO 1,5 2008 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

15 7148 KIA CEE’D 2008 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

16 7066 KIA  CEE’D 2008 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

17 7317 KIA CEE’D 2008 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

18 7071 KIA CEE’D  2008 wyeksploatowany 
niekompletny 

 

 

                                                                        SUMA 
  

      
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdów i nie 
 wnoszę uwag co do ich kompletności oraz sprawności. 
 
 
 

 
       Miejsce i data                                                                                       Pieczęć oraz podpis  
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