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URZĄD MORSKI w GDYNI 

OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY OFERTOWY 

Zgodnie  z § 2a.1, §23,1 i  § 23.2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2021poz. 578). na sprzedaż 

tabelarycznie n/w składników majątku ruchomego: 

Lp. Nazwa składnika majątku 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wywoławcza 

cena 

jednostkowa 

brutto 

obniżona o 

40% 

Razem wartość 

brutto obniżona o 

40% 

1. 

Sukno mundurowe 

GRANAT/CZARNY – Rok 

zakupu – 2019/2020 

m.b. 1,5 29,23 zł. 43,85 zł. 

2. 

Tkanina mundurowa letnia 

GRANAT/CZARNY – Rok 

zakupu – 2019/2020 

m.b. 2 16,83 zł. 33,66 zł. 

3. 

Tkanina mundurowa 

zimowa GRANAT/CZARNY 

– Rok zakupu – 2019/2020 

m.b. 16 17,93 zł. 286,88 zł. 

4. 
Koszula mundurowa 

Towar sprzed 2000 roku 
szt. 43 7,56 zł. 325,08 zł. 

5. 
Obuwie -trzewiki sk./gum. 

Towar sprzed 2000 roku 
para 4  2,32 zł. 9,28 zł. 

6. 

Tusz EPSON T8651 czarny 

Z terminem ważności do 

12.2021 

szt. 1 324,72 zł 324,72 zł. 

 

Oferujący dopuszcza sprzedaż pojedynczych ujętych tabelarycznie składników majątku ruchomego. 

Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiści, poczta lub kurier) na formularzu oferty, w 

zamkniętych kopertach w terminie do dnia 25.06.2021r. do godz. 11:00 na adres: Urząd Morski w 

Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, Kancelaria Ogólna /w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta  na zakup składników majątku ruchomego”.  

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.06.2021r. o godz. 11:30 w Wydziale Transportu i Zaopatrzenia w 

Gdyni ul. Węglowa 18A.  

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert.  
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Faktury VAT na zakupione poszczególne składniki majątku ruchomego z terminem płatności do 7 dni 

zostaną wystawione niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu z przebiegu przetargu przez Dyrektora 

Urzędu.  

Urząd Morski w Gdyni zastrzega sobie prawo do zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert, bez podania przyczyn.  

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:  

• zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; 

• oferta nie zawiera danych wymaganych w formularzu oferty lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nową ofertę.  

W/w tabelarycznie składniki majątku ruchomego znajdują się w Urzędzie Morskim w Gdyni w 

magazynie nr 16 w Delegaturze Urzędu Morskiego w Słupsku przy ul. Niemcewicza 15A, i można je   

oglądać w dniach  od 16.06.2021r. do 18.06.2021r. w godz. 10:00 – 13:00, po uprzednim umówieniu 

się pod nr tel. (0-59) 84-81-990 wew. 50, gdzie również można uzyskać szczegółowe informacje 

dotyczące między innymi rozmiarów i numeracji poszczególnych przedmiotowych składników 

majątku ruchomego.  

Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.umgdy.gov.pl w zakładce 

informacje/ogłoszenia/upłynnienia. 

        Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
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