
 

 

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 

zaprasza do składania ofert na nabycie paliw 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest całość paliw w postaci benzyny bezołowiowej 95-

oktanowej o zawartości etanolu do 10% (E10) w ilości około 1.321.487 dm3 (1.321,49 

m3) składowanej na składzie podatkowym na terenie bazy paliw w Mirostowicach 

Dolnych. 

2. Zaoferowana cena za ww. paliwo nie może być niższa niż cena określona wzorem: 

Cena sprzedaży 1m3 paliwa ONICO S.A. (w temperaturze 15 stopni Celsjusza) 

brutto = 55%[(cena PKN Orlen) – (PA+OE+OP)]*VAT 

gdzie: 

 cena PKN Orlen, to hurtowa cena netto (bez podatku VAT) benzyny bezołowiowej 95, 

wyrażona w zł/m3, aktualna na dzień sprzedaży benzyny, publikowana na stronie 

internetowej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.: 

https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx 

 PA, to podatek akcyzowy (występowanie zmiennej zależy od modelu sprzedaży) 

 OE, to opłata emisyjna (występowanie zmiennej zależy od modelu sprzedaży) 

 OP, to opłata paliwowa (występowanie zmiennej zależy od modelu sprzedaży) 

 VAT, to stawka podatku od towarów i usług (VAT), która aktualnie wynosi 23% 

3. Możliwe do zastosowania przy sprzedaży paliwa procedury akcyzowe są następujące:  

a) sprzedaż w procedurze zawieszenia poboru akcyzy bez fizycznego przemieszczania 

produktu;  

b) sprzedaż w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z przemieszczeniem paliwa w 

systemie EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS 

PL wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy - bez zapłaconego podatku akcyzowego) do innego 

składu podatkowego wskazanego przez nabywcę; 

c) sprzedaż bez procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

4. Oferta powinna zawierać co najmniej: 

a) oznaczenie przedmiotu oferty, 

b) oznaczenie oferenta, 

c) wskazanie oferowanej ceny sprzedaży w wartości bezwzględnej podanej kwotowo 

(obliczonej w oparciu o ww. wzór wg stanu na dzień złożenia oferty), 

d) wskazanie preferowanej przez oferenta procedury akcyzowej, w której jest 

zainteresowany nabyciem paliwa, 

e) oświadczenie oferenta, że zna stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży, 



 

 

f) zobowiązanie oferenta do zapłaty całej ceny sprzedaży przed przeniesieniem prawa 

własności przedmiotu sprzedaży (przed wystawieniem faktury VAT), 

g) oświadczenie oferenta, że akceptuje iż ewentualne przyjęcie oferty nie stanowi o 

przejściu własności paliwa, a przejście własności paliwa będzie realizowane w 

oparciu o odrębne oświadczenie, w tym ewentualnie fakturę VAT.  

5. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 17 września 2021 roku 

do godziny 14:00 w formie pisemnej lub w formie elektrycznej na adres Kancelarii 

Zarządcy Onico S.A. w Warszawie (Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 

Warszawa, e-mail: kancelaria@saltarski.com). 

6. Zarządca zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji lub aukcji, w szczególności w 

przypadku wpływu porównywalnych ofert, jak również zastrzega możliwość 

zakończenia (na każdym etapie) procedury sprzedaży bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

7. Dodatkowe informacje dotyczące: 

a) przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w 

Warszawie kierując korespondencję na adres e-mail: office@onico.pl oraz pod nr 

telefonu: 608-435-330 lub 660-419-997,    

b) przebiegu i warunków sprzedaży można uzyskać w Kancelarii Zarządcy Onico S.A. w 

restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie kierując korespondencję na adres e-mail: 

kancelaria@saltarski.com oraz pod nr telefonu: (22) 749-16-55, 

a także na stronach internetowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 

(www.onico.pl) oraz Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 

(www.saltarski.com) - w przypadku gdy dodatkowe wyjaśnienia będą publikowane na 

ww. stronach internetowych. 
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