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Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej  
 

1. Organizatorem aukcji jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, z siedzibą przy 
ul. Polnej 40, 00-635 w Warszawie. 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: siedziba Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej przy ul. Polnej 40, 00-635 w Warszawie, w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 
11:00. 

3. Składniki będące przedmiotem aukcji można obejrzeć w budynku przy ul. Ogrodowej 
28/30 w Warszawie, w dniu 15 marca 2017 r. w godzinach od 15:00 do 16:00. 
Przed oględzinami prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem NAWA wskazanym 
w pkt 4. 

4. Szczegółowych informacji na temat składników można uzyskać pod nr tel. (22) 22 390 35 
08 Osoba do kontaktu – p. Maciej Szreder. 

5.  Składniki majątku objęte aukcją oraz ich ceny wywoławcze: 
 

Lp. Nazwa Ilość (sztuk) 
Cena 

wywoławcza za 
sztukę 

1. Stoły 3 50 zł 
2. Krzesła ISO Alu YB045 12 20 zł 
3. Szafa BS04 dąb naturalny  1 60 zł 

4. 
Krzesło Comfort ACT-1 GTP C-
73 

2 100 zł 

5. Obraz 1 1 100 zł 
6. Obraz 2 1 100 zł 
7. Regał R 33 dąb naturalny 1 20 zł 
8. Biurko BKP80 dąb ciemny 1 70 zł 
9. Biurko BKP80 dąb jasny 1 70 zł 

10. Witryna drzwi w ramce olcha 1 320 zł 
11. Obraz czarno-biały 1 100 zł 
12. Sejf 1 500 zł 
 

6. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest wniesienie wadium w odniesieniu do każdego ze 
składników majątku i deklarowanej liczby składników majątku, które planuje zakupić.  .  

7. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanych wyżej składników majątku 
w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 19 marca 2018 r. do godziny 11:00 na 
rachunek bankowy NAWA nr: 41 1130 1017 0020 1510 7020 0010.  

8. Wniesienie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu aukcji 
składników majątku ruchomego obowiązującego w Narodowej Agencji Wymiany 
akademickiej oraz ogłoszenia o aukcji. 

9. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. 
10. Wadium wniesione przez uczestników aukcji, których oferty nie zostały wybrane lub 

zostały odrzucone,  zostanie zwrócone w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
zakończenia aukcji. 

11. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik aukcji, który wygrał aukcję, 
uchyli się od zawarcia umowy.  

12.  Inne informacje: 
1) przystąpienie do aukcji oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki 

niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia składnika na który złożył ofertę, nie 
będzie rościł żadnych pretensji do Organizatora aukcji związanych ze stanem 
technicznym zakupionego składnika;  
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2) komisja wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany składnik 
objęty przedmiotem aukcji. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny 
wywoławczej; 

3) złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem 
negocjacji pomiędzy stronami; 

4) do aukcji dopuszczani są Oferenci, którzy wnieśli wadium w sposób i terminie 
przewidzianym w ogłoszeniu; 

5) o odrzuceniu oferty Komisja zawiadamia niezwłocznie Oferenta; 
6) uczestnik aukcji winien mieć ze sobą potwierdzenie wniesienia wadium;  
7) postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, zaoferowana cena 

przestaje wiązać Oferenta, gdy inny Oferent zaoferował wyższą cenę. 
13. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.  
14. Termin zawarcia umowy sprzedaży i nabycia przedmiotów aukcji: 

1) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zakończenia aukcji;  
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od dnia zakończenia aukcji; 
3) wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu 

ceny nabycia; 
4) Organ Nabywcę całkowitej ceny nabycia; 
5) wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi Nabywca. 

 
 
W załączeniu: 

1) projekt umowy sprzedaży  


