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OFERTA LIKWIDACYJNA NR 308000-COL.752.4.51.2022 

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej ogłasza sprzedaż, w trybie art. 108 § 1 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 479 ze zm.), towaru o 
statusie nieunijnym, stanowiącego własność Skarbu Państwa za cenę ustaloną przez organ likwidacyjny nie 
niższą niż 10% ceny oszacowania i posiadającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017r. poz. 290 z poźn. zm.) 

 

Poz. Rodzaj towaru Ilość/ 
Jedn. 
miary 

Cena 
jedn. 

w PLN 

Cena 
oszacowania 
brutto w PLN 

Minimalna 
cena zakupu 

w PLN 

1. ZESTAWY PARALIZATORÓW ELECTRIC SHOCK ROD 

(odpowiednik BF-SG4) w tym 5 zużytych kartridży 
2000 szt. 90,00 180.000,00 18.000,00 

Sprzedaż pod warunkiem wypełnienia przez nabywcę formalności w celu objęcia towarów 
dopuszczalną procedurą celną lub ich powrotnego wywozu.  
 

Sprzedający tj. Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej nie jest podatnikiem podatku  
od towarów i usług (zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 
931), w związku z czym na sprzedawany towar zostanie wystawiony dokument sprzedaży, bez podatku VAT – rachunek. 

Warunki sprzedaży: 

1. Prowadzenie działalności handlowej na terytorium RP oraz posiadanie koncesji na wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 
technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017r. poz. 290 z poźn. zm.) 

2. Dołączenie do oferty uwierzytelnionych kopii dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności handlowej i 
posiadanie koncesji. 

3. Oferty można składać w zamkniętej kopercie osobiście (w godzinach pracy urzędu) lub za pośrednictwem poczty 
(na kopercie należy zamieścić adnotację „Oferta likwidacyjna Nr 308000-COL.752.4.51.2022 z dnia 09.11.2022r. 
- nie otwierać przed godz. 13.00 dnia 18.11.2022r.” oraz nazwę firmy). 

4. Oferty powinny wpłynąć (zostać złożone) do Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej do dnia 
18.11.2022r. do godz. 13 

00
 (na adres Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 

21, 21-500 Biała Podlaska). 
5. Oferta zakupu towarów musi obejmować całość towaru. W ofercie należy podać cenę jednostkową i cenę ogółem. 
6. Cena zaoferowana nie może być niższa niż minimalna cena zakupu.  
7. W ofercie należy podać adres do korespondencji i adres e-mail lub nazwę skrzynki ePUAP,  na które zostanie 

przekazana informacja o rozpatrzeniu oferty. 
8. Towar zostanie sprzedany firmie, która zaoferuje najwyższą cenę i wypełni pozostałe warunki sprzedaży. 
9. W przypadku identycznych ofert decyduje kolejność wpływu ofert do Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego  

w Białej Podlaskiej z tym, że Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej zastrzega sobie możliwość 
wyboru oferty. 

10. Dokonanie płatności najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu oferty przekazanej na 
adres do korespondencji i adres e-mail/skrzynkę ePUAP podane w ofercie (za datę dokonania płatności uznaje się 
dzień wpływu środków na wskazane konto Izby Administracji Skarbowej w Lublinie). 

11. Nabywca obowiązany jest wypełnić formalności przewidziane dla wybranej dopuszczalnej procedury celnej lub 
powrotnego wywozu towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu sprzedaży. 

12. Informacje związane z formalnościami o których mowa w pkt. 11, uzyskać można w Dziale Postępowania Celnego w 
Białej Podlaskiej, tel. 83 342-74-81 

13. W przypadku, gdy nie zostaną wypełnione formalności o których mowa w pkt. 11, organ celny podejmie wszelkie 
niezbędne działania mające na celu uregulowanie sytuacji towaru. 

14. Odbioru towaru z miejsca przechowywania dokonuje nabywca we własnym zakresie i na własny koszt lub osoba 
przez niego upoważniona w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentu sprzedaży. Upoważnienie do odbioru 
towaru powinno być sporządzone w formie pisemnej i poświadczone notarialnie. 

15. Niniejsza sprzedaż nie stanowi przetargu ofert w rozumieniu art. 105 § 1 pkt. 4 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

16. Po dokonaniu wpłaty za towar nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia towaru ani też obniżenia 
jego ceny z powodu jego wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny. 

17. Towar (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) można oglądać w godz. 9 
00 

-12 
00  

w dniach                        
14-15.11.2022r. w magazynie depozytowym  w Koroszczynie, tel 83 376-41-76, ew. 83 342-75-55. 

18. Zastrzega się prawo unieważnienia sprzedaży w całości lub części bez podania przyczyny. 

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych towarów  
oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji. 
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Niniejsza oferta likwidacyjna dostępna jest na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie: 
www.lubelskie.kas.gov.pl 

 

Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Dział Likwidacji Towarów pod nr tel. 83 344-98-02, 
ew. 83 344-97-19. 

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej informuje, że dane osobowe oferentów będą przetwarzane zgodnie 
z Klauzulą informacyjną Izby Administracji Skarbowej w Lublinie dostępną na stronie: 
http://www.lubelskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lublinie/organizacja/ochrona-danych-osobowych 
 
 

Na oryginale podpisał 
Z up. Naczelnika 

Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
W Białej Podlaskiej 

wz. st. asp. Małgorzata Dragan 
KIEROWNIK DZIAŁU 

http://www.lubelskie.kas.gov.pl/
http://www.lubelskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lublinie/organizacja/ochrona-danych-osobowych

