
 Poznań,  dnia 14 stycznia  2021 r. 

 
 NACZELNIK 
WIELKOPPLSKIEGO URZĘDU  
CELNO-SKARBOWEGO 
          W POZNANIU 

 

 
Oferta likwidacyjna numer L/000003953.a 

(produkt ropopochodny o nazwie handlowej Hantsynth ) 

   
     Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oferuje do sprzedaży w trybie 

określonym w art. 108 § 1  ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji    ( tekst jednolity  Dz. U. z 2020 poz. 1427 z póżn zm. )  z wolnej ręki podmiotom 

prowadzącym działalność handlową w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z przeznaczeniem do przerobu 

na składzie podatkowym niżej wymieniony towar stanowiący własność Skarbu Państwa: 

lp Rodzaj towaru Pozycja 

księgi 

likwidacyjnej 

Ilość 

towaru 

Minimalna 

cena 

jednostkowa 

sprzedaży  

za 1 kg 

Minimalna łączna  

wartość sprzedaży 

1. Produkt ropopochodny  o 

nazwie Hantsynth                   

( mieszanina oleju 

napędowego i frakcji oxo) w 

26 paletopojemnikach typu 

mauser a 1000 dm3 

L/000003953 21.940 kg  0.50 zł 10.970,00 zł 

Parametry paliwa 

Pomiar/badanie Metoda badań Jednostki Wynik  

Gęstość w 15 ºC   PN-EN ISO 12185:2002 [ kg/m3]   842,1 

Identyfikacja  jakościowa metodą HT 
SIMDIS 

PB-6v2:2013 Chromatogram badanej próbki jest 
charakterystyczny dla mieszaniny 
oleju napędowego i frakcji oxo              
(mieszanina alkoholi i estrów 
długołańcuchowych ) 

Skład ilościowy zawartość związków 
frakcja oxo 

PB-18v2:2013 % m/m 31,4  

 
Warunki sprzedaży: 
 
1. Złożenie oferty zawierającej proponowaną cenę zakupu - nie niższą niż minimalna łączna wartość 

sprzedaży 

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty w kancelarii 

Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań wraz z 

dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz.13.00. 

Oferta musi zawierać: szczegółowe określenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi oraz danymi do 

kontaktu, kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (aktualny wyciąg 

KRS lub wyciąg właściwego rejestru lub ewidencji oraz pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego,  

3. Na kopercie należy zamieścić dane oferenta z informacjami do kontaktu oraz adnotację „Oferta 

likwidacyjna Numer L/000003953.a z dnia 14 stycznia 2021 r. nie otwierać przed godz. 13.00 dnia   

22.01.2021 r. 



 4. Towar zostanie sprzedany podmiotowi, który zaoferuje najwyższą cenę i wypełni pozostałe warunki 

sprzedaży. W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie zakupu o wyborze oferty decyduje wcześniejsza 

data i godzina wpływu oferty do Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. 

5. Sprzedaż zostanie potwierdzona poprzez wystawienie dokumentu sprzedaży z jednoczesnym 

zwolnieniem z podatku akcyzowego zgodnie z  § 11 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Sprzedaż przedmiotowego towaru nie jest 

opodatkowana podatkiem od towarów i usług. 

6. Dokonanie płatności za zakupiony towar następuje w terminie do 7 dni po przekazaniu informacji o 

przyjęciu oferty i wystawieniu dowodu sprzedaży oraz złożeniu oświadczenia o przeznaczeniu 

zakupionego paliwa do przerobu na składzie podatkowym.  Niewypełnienie w/w warunków powoduje 

odrzucenie oferty. 

7. Towar znajduje się  26 pojemnikach typu mauser przechowywanych na parkingu firmy  Auto-Chara 

Pomoc Drogowa Transport Specjalny 62-081 Wysogotowo k/Poznania ul. Skórzewska 59. Załadunek, 

odbiór i transport towaru po dokonaniu  zapłaty  następuje z miejsca jego przechowania środkami 

własnymi nabywcy i na jego koszt w terminie wskazanym przez sprzedawcę. 

8. Niniejsza oferta nie stanowi przetargu ofert w rozumieniu 105 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji . 

9. Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania 

sprzedaży w części lub całości bez podania przyczyn, nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych 

towarów, nie udziela gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji.  Zakupiony towar 

nie podlega zwrotowi. 

10. Szczegółowe informacje na temat oferowanego  towaru  można uzyskać osobiście lub telefonicznie w 

Wieloosobowym Stanowisku Likwidacji Towarów Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w 

Poznaniu ul.  Krańcowa 28 pok 015  tel. 061 658 37 67 lub 658 37 69  w godz. 7.15-15.15 od 

poniedziałku do piątku. 

 
 

 

 
 
 
Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. 

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnione są w miejscach publicznie 

dostępnych (tablicach informacyjnych) w siedzibach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, urzędów skarbowych województwa 

wielkopolskiego i Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wskazanych 

jednostek organizacyjnych w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych.” 

 

 


