
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich
Górach (42-600), przy ul. Nakielskiej 42-44 (zwana dalej Spółką), ogłasza z dniem  04 maja 2017r.
przetarg  pisemny  w  formie  konkursu  ofert na  sprzedaż   niżej  wymienionych  używanych  środków
technicznych stanowiących własność Spółki.

Lp. Nazwa środka technicznego Rok produkcji Nr fabryczny
Cena

wywoławcza
[zł]

1
Wiertarko – frezarka do drewna

typ - LBSe
1959 543 500,00

2
Wyrówniarka do drewna

typ - AONe
1962 61363 2 500,00

3
Strugarko – grubiarka do drewna

typ – HENE - 6
1949 0458 3 000,00

4
Piła taśmowa do drewna

typ – PTE - 7
1952 054 1 800,00

5
Piła tarczowa do drewna

typ - DPSA
1962 1601 2 200,00

6
Frezarka do drewna

typ - FJNa
1967 310 3 500,00

7
Wiertarka stołowa

typ – WS - 15
- - 200,00

1. Środki techniczne umiejscowione są w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Nakielskiej 42- 44.
2. Do ceny wywoławczej sprzedaży środków technicznych  należy doliczyć 23% podatku VAT.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2017r. o godzinie 12.00.
4. W ofercie pisemnej powinny być zamieszczone następujące dane:
a) dokładne oznaczenie oferenta – imię, nazwisko lub pełna nazwa firmy oraz jej siedziba (adres),
b) zaoferowana cena nabycia;
c) oświadczenie  oferenta  o  zobowiązaniu  się  do  zapłaty  wszelkich  kosztów,  opłat  i  podatków

związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z aktualnym stanem technicznym i prawnym oraz że

nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie i zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi;
e) oświadczenie  oferenta,  że  zapoznał  się  z  warunkami  przetargu  zawartymi  w  ogłoszeniu  i

zobowiązuje się do ich przestrzegania,
f) oferta  powinna  być  sporządzona w języku  polskim,  opatrzona  datą  oraz czytelnym  i  pełnym

podpisem oferenta lub osób go reprezentujących;
5. Zamknięte koperty z ofertami z napisem „Przetarg na sprzedaż używanych środków 

technicznych” należy składać w sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą. Za datę wpływu przyjmuje 
się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 maja 2017r.
7. Otwarcie ofert, ich analiza oraz wybór najlepszej oferty nastąpią bez udziału uczestników przetargu.
8. Oferty, które nie spełniają warunków przetargu lub które wpłynęły po wyznaczonym terminie, nie 

będą rozpatrywane.
9. Wybrana zostanie oferta uczestnika przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę.
10. Zawiadomienie uczestnika przetargu o wyborze jego oferty, a pozostałych uczestników  o tym, że 

przetarg został rozstrzygnięty nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez 
Zarząd Spółki o zatwierdzeniu protokołu z wyboru oferenta.



11. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę nabycia 
środka technicznego na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy najpóźniej na trzy dni przed 
ustalonym terminem odbioru środka technicznego. Za datę uiszczenia zapłaty uznaje się datę jej 
zaksięgowania na rachunku bankowym Spółki. 

12. Najpóźniej na jeden dzień przed ustalonym terminem odbioru środka technicznego, uczestnik 
przetargu przedstawi Spółce potwierdzenie zapłaty całej wartości nabycia środka technicznego. 
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 10 roboczych licząc od dnia zawiadomienia o 
wynikach przetargu, chyba że strony ustalą inaczej.

13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności (demontaż, środki dźwigowe, transportu itp.) 
ponosi uczestnik przetargu.

14. Spółka  zastrzega sobie prawo swobodnego dokonania wyboru oferty spośród ofert złożonych przez 
uczestników przetargu, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej z ofert oraz 
unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny. Spółka zastrzega sobie również prawo do 
swobodnego dokonania zmian niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

15. W przypadku złożenia ofert równorzędnych Spółka kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która 
zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez Spółkę. Do wzięcia udziału w licytacji 
ustnej zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy przetargu, których oferty są równorzędne.

16. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 32/2850545 i 32/2850566 w 
dni robocze w  godzinach od 700 do 1300. 

17. Osoby do kontaktu: Tomasz Sosnowski, Grzegorz Bambynek.
18. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem przedmiotu przetargu po uzgodnieniu terminu z w/w 

osobami.

TKubik
Stempel


