INTERNAT
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
im. prof. Sylwestra Kaliskiego
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 22/24, tel. (0-56) 659 61 84
www.zsmeie.torun.pl/glowna/temat/internat/index.php
OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26, 87-100
Toruń ogłasza nabór ofert na sprzedaż pralnico – wirówki PRALMA 16 nr fabryczny 99, rok
produkcji 2000, korozja obudowy, używana, działająca.
1. Kryterium wyboru będzie cena jaka zostanie zaoferowana za zakup pralnico – wirówki.
2. Sprzedawca dysponuje wyceną przedmiotu. Cena oszacowana wynosi 2000,00 zł brutto
dokonana przez rzeczoznawcę.
3. Cena oszacowana jest ceną wywoławczą.
4. Oferta pisemna powinna zawierać:
o

Wypełniony formularz ofertowy (jako załącznik)

o

Podpisane oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu naboru lub
że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin – na
formularzu ofertowym;

o

Podpisane oświadczenie oferenta, że ponosi koszty utylizacji zbędnych dla niego
części w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495) – na formularzu
ofertowym.
00

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 26.04.2013 r., do godziny 12

w siedzibie Zamawiającego

tj. ul. Św. Józefa 26, w sekretariacie Szkoły lub za pomocą poczty e-mail na
adres: internat@zsmeie.torun.pl
6. Wybór

najkorzystniejszej

oferty

nastąpi

w dniu, 26.04.2013 r. o godz. 12

30

w Internacie

Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (gabinet Kierownika Internatu
– na parterze), ul. Św. Józefa 22/24.
7. Oferenci mogą brać udział w sesji otwarcia ofert.
8. Umowa kupna/sprzedaży zostanie zawarta z Nabywcą w czasie do 7 dni od rozstrzygnięcia
naboru ofert. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od daty
otrzymania faktury VAT na konto nr 35 1160 2202 0000 0000 6172 1759.
9. Nabywca jest zobowiązany odebrać zakupione urządzenie w ciągu 5 dni od daty wpływu
kwoty w cenie nabycia na konto organizatora naboru.
10. Koszty transportu przedmiotu naboru ponosi w całości Nabywca.
11. W celu zapoznania się ze stanem technicznym urządzenia należy kontaktować się
z Kierownikiem
Internatu
p.
Katarzyną
Rosińską,
tel.
56
6544107
wew.
19 , e mail: internat@zsmeie.torun.pl

12. Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu zastrzega sobie
możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

