
Sprzedawane œrodki trwa³e mo¿na ogl¹daæ w dni robocze od 25.04.2017 r. w godz. od 8.00 do 14.00.
Wymienione pod liczb¹ porz¹dkow¹: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Zak³ad Drzewny Klenica, ul. B. Chrobrego 76, woj. lubuskie - z wczeœniejszym uzgodnieniem
z kierownikiem Panem Romanem Podhajskim, tel. 696 013 037 lub specjalist¹ ds. technicznych PanemAdamem W¹sikiem, tel. 608 525 041.
Wymienione pod liczb¹ porz¹dkow¹: 11, 12 - OTLŒwiebodzin, tel. 683 819 214.
Wymienione pod liczb¹ porz¹dkow¹: 13 - Gospodarstwo Rybackie, Brody 68-343, ul. Koœciuszki 15B, z wczeœniejszym uzgodnieniem z kierownikiem Panem Jerzym
Koz³owskim, tel. 600 082 367.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce stanu technicznego wymienionych œrodków trwa³ych mo¿na uzyskaæ w dziale technicznym OTLŒwiebodzin, tel. 683 819 214.
Publiczne otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie Oœrodka Transportu Leœnego w Œwiebodzinie, ul. Poznañska 10 w dniu 10.05.2017 r. o godz.12.00 w sali narad (II piêtro).
Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ w sekretariacie OTL do dnia 10.05.2017 r. do godz.10.00. Koperta opisana: „Przetarg ofertowy pisemny nieograniczony
na zakup œrodków trwa³ych”.

Chêtni do wziêcia udzia³u w przetargu winni wp³aciæ wadium w gotówce w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej œrodka trwa³ego do 10.05.2017 r.do godz.10.00 w dniu
przetargu w kasie zak³adu Œwiebodzin 66-200, ul. Poznañska 10. Wadium z³o¿one przez oferentów, których oferty nie zostan¹ przyjête, zostanie zwrócone niezw³ocznie
po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zosta³a przyjêta zostanie zachowana na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je¿eli
oferent, którego oferta zostanie przyjêta uchyli siê od zawarcia umowy kupna-sprzeda¿y. Okres zwi¹zania ofert¹ 5 dni roboczych licz¹c od dnia otwarcia ofert.
Oœrodek Transportu Leœnego zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, je¿eli uczestnicy przetargu zaoferowali tê sam¹ cenê, lub prawo do przeprowadzenia
pomiêdzy nimi licytacji, odwo³ania przetargu na œrodek trwa³y lub uznania, ¿e przetarg nie zosta³ rozstrzygniêty (nie da³ rezultatu), zawieszenia postêpowania
przetargowego bez podania przyczyn.

1. Trak pionowy ramowy typ TGP 80, rok prod. 1958, nr inw. 540/627 - cena wywo³awcza 56.350,00 z³ brutto (s³ownie: piêædziesi¹t szeœæ tysiêcy trzysta
piêædziesi¹t z³ 00/100).
2. Elementy u¿ytkowe podajnika wzd³u¿nego traka ramowego TGP, z motoreduktorami - cena wywo³awcza 12.504,00 z³ brutto (s³ownie: dwanaœcie tysiêcy
piêæset cztery z³ 00/100).
3. Elementy u¿ytkowe podajnika poprzecznego traka ramowego TGP, z motoreduktorami - cena wywo³awcza 11.056,00 z³ brutto (s³ownie: jedenaœcie tysiêcy
piêædziesi¹t szeœæ z³ 00/100).
4. Trak pionowy typ GRA 65, rok prod. 1965, nr inw. 540/626 - cena wywo³awcza 43.560,00 z³ brutto (s³ownie: czterdzieœci trzy tysi¹ce piêæset szeœædziesi¹t z³
00/100).
5.Elementy u¿ytkowe podajnika wzd³u¿nego traka GRA, z motoreduktorami - cena wywo³awcza 15.760,00 z³ brutto (s³ownie: piêtnaœcie tysiêcy siedemset
szeœædziesi¹t z³ 00/100).
6. Elementy u¿ytkowe podajnika poprzecznego traka GRA, z motoreduktorami - cena wywo³awcza 12.821,00 z³ brutto (s³ownie: dwanaœcie tysiêcy osiemset
dwadzieœcia jeden z³ 00/100).
7. Wózek podawczy traka, rok prod. 1977, nr inw. 768/630 - cena wywo³awcza 13.650,00 z³ brutto (s³ownie; trzynaœcie tysiêcy szeœæset piêædziesi¹t z³ 00/100).
8. Wózek podawczy traka, rok prod. 1977, nr inw. 768/629 - cena wywo³awcza 25.578,00 z³ brutto (s³ownie: dwadzieœcia piêæ tysiêcy piêæset siedemdziesi¹t
osiem z³ 00/100).
9. Pilarka wielotarczowa typ SM 105, nr fabr. 430933, rok prod. 1988, nr inw. 540/632 - cena wywo³awcza 35.000,00 z³ brutto (s³ownie: trzydzieœci piêæ tysiêcy
z³ 00/100).
10.Strugarka trzystronna, rok prod. 1975, nr inw. B 376/E8 - cena wywo³awcza 13.770,00 z³ brutto (s³ownie: trzynaœcie tysiêcy siedemset siedemdziesi¹t z³
00/100).
11. Sam. ciê¿arowy marki Volkswagen typ T4 kombi 2.5, poj. siln.2461 cm3, rok prod. 2000, nr Vin WV2ZZZ70ZYX113474, nr rej. FSW65NA, nr inw. 742/1074 -
cena wywo³awcza po I przetargu nieograniczonym 8.500,00 z³ brutto (s³ownie: osiem tysiêcy piêæset z³ 00/100).
12. Sam. ciê¿arowy marki Ford typ Transit 2.5TD skrzyniowy, poj. siln. 2496 cm3, rok prod. 1997, nr Vin WFOCXXGBVCVU23976 skrzyniowy, nr rej. FSW60KF,
nr inw. 742/836 - cena wywo³awcza po I przetargu nieograniczonym 3.800,00 z³ brutto (s³ownie: trzy tysi¹ce osiemset z³ 00/100).
13. Basen z tworzywa sztucznego do transportu ryb, kpl. 1 (szt. 4 o pojemnoœci po 1800 l), nr inw.808/886 - cena wywo³awcza po II przetargu nieograniczonym
ofertowym 350,00z³ brutto (s³ownie: trzysta piêædziesi¹t z³ 00/100).

Oferta powinna zawieraæ: • imiê i nazwisko, nazwê firmy, adres oferenta, tel. kontaktowy, *datê sporz¹dzenia oferty, * NIP, * proponowan¹ cenê nabycia
(cyfrowo i s³ownie) nie mniejsz¹ od ceny wywo³awczej œrodka trwa³ego z podaniem nazwy przedmiotu - pojazdu , typu i numeru inwentarzowego.

Lasy Pañstwowe Oœrodek Transportu Leœnego Œwiebodzin, ul. Poznañska 10, 66-200 Œwiebodzin, tel. 68/381-92-14, fax 68/382-34-35
OG£ASZA PRZETARG OFERTOWY (PISEMNY) NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA¯:
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