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Zębiec dn.08.04.2019 r. 

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna 

27-200 Starachowice 
 

ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątkowych: 

 

    Nazwa urządzenia       Cena wywoławcza 

         (zł brutto) 

 

1. Piła ramowa OH-253, rok prod. 1980              -    1 275,00 

2. Frezarka typ FSS 400 X 1600, rok prod. 1977              -    8 500,00  

3. Szlifierka OND- 350, rok prod. brak danych              -       425,00 

4. Przenośnik taś. trans. typ ZPT B800, rok prod. 2004             -        850,00 

5. Nożyce gilotynowe NG 3A, rok prod. 1965   -   2 700,00 

6. Ubijak automatyczny LUA, rok prod. 1986   -   2 210,00 

7. Aparat do bad. osypliwości masy form., rok prod. 1995 -      382,50 

 

1. Warunki uczestnictwa w przetargu: 

1.1. Złożenie w siedzibie Spółki (sekretariat, pokój nr 20, I p.), w terminie do dnia 

 19.04.2019 r., do godz. 14.00 oferty w zamkniętej kopercie z umieszczonym na niej 

 napisem: „Przetarg Ofertowy”, w której  należy podać: 

- oferowaną cenę zakupu w zł, 

- nazwę urządzenia z numerem pozycji na liście, 

- imię i nazwisko bądź nazwę firmy (NIP) oraz dokładny adres zamieszkania lub adres 

 firmy  oraz NIP w przypadku firm, 

- numer telefonu do kontaktu, 

- pisemne oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu. 

- oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO (wzór oświadczenia na stronie internetowej 

ZGM „Zębiec” S.A.) 

1.2. Oferty niespełniające wyżej podanych warunków bądź nieczytelne nie będą 

 rozpatrywane. 

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po zapłaceniu ceny nabycia w terminie  

 uzgodnionym ze Sprzedającym. 

3. Składniki majątkowe można oglądać na terenie Spółki w terminie do dnia 19.04.2019 r. 

 wyłącznie w godzinach 830 ÷ 1330. 

4. Koszty demontażu urządzeń oraz ich załadunku i transportu ponosi Nabywca. 

5. Informacja o wynikach przetargu będzie zamieszczona na tablicach ogłoszeń Spółki   

     w dniu 26.04.2019 r. 

6. Spółka nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady składników majątkowych. 

7. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
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Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 

Poz. 1-3 (041) 27 67 284, poz. 4 -386, poz. 5 -483 lub -580, poz.6-7 – 251. 

w godzinach od 700 ÷1400. 

 


