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OGŁOSZENIE 
 

Zespół Szkół, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski ogłasza sprzedaż zbędnych składników majątku 

ruchomego w drodze przetargu ofertowego: 

 

1. Frezarka pionowa FYA 32 – 1 szt., nr inw. b.d – cena wywoławcza 3500,00 zł/szt.  

2. Prasa balansowa – 2 szt., nr inw. 000098, 000097 – cena wywoławcza 800,00 zł/szt.  

3. Zaginarka do blach – 1 szt., nr inw. 000069 – cena wywoławcza 1100,00 zł/szt.  

4. Sejf  - 1 szt., nr inw. b.d – cena wywoławcza 500,00 zł/szt. 

5. Wyciągarka linowa – 1 szt., nr inw. b.d – cena wywoławcza 400,00 zł/szt. 

 

 

Wyżej wymienione przedmioty znajdują się w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół  

w Piaskach przy ul. Partyzantów 19. Wszystkie zbywane przedmioty są wyeksploatowane lub 

częściowo niesprawne. Organizator sprzedaży zbędnych składników dysponuje opinią rzeczoznawcy 

nt. stanu technicznego zbywanych przedmiotów, którą udostępnia wszystkim zainteresowanym. 

Stanowią one załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

 

Przedmioty oglądać można po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 81 582 10 01. 

 

Oferty składać należy w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na zakup 

składników majątku ruchomego”. Na ofertę składają się wypełniony i podpisany formularz oferty (wg 

wzoru). 

Oferty składać należy w Zespole Szkół w Piaskach (sekretariat) w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 

r. do godz. 12:00. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej. Oferta wiążąca jest przez 

okres 14 dni od terminu składania ofert.  

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 12:15 w Zespole Szkół  

w Piaskach.  

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,  

w niewłaściwym miejscu. Ponadto komisja odrzuci ofertę, która nie będzie zawierała wszystkich 

danych lub dokumentów wymaganych w formularzu ofertowym, lub będą one niekompletne, 

nieczytelne lub też budzić będą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania 

jej za nową ofertę. 

 

Wzór formularza oferty, oraz opinia rzeczoznawcy nt. stanu technicznego zbywanych przedmiotów 

dostępne są na stronie internetowej zamawiającego www.zspiaski.pl lub w siedzibie zamawiającego, 

pokój 4. 

 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  

z ofert bez podania przyczyny. 

 

 

Piaski, dnia 9 kwietnia 2018 r.   

 

http://www.zspiaski.pl/

