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OGŁOSZENIE 

Bank Spółdzielczy w Krzepicach ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż  
używanych maszyn stolarskich 

 

Niniejszym informujemy potencjalnych nabywców, że Bank Spółdzielczy w Krzepicach, 42-160 Krzepice 
ul. Częstochowska 27, KRS 0000146108, ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż 

używanych maszyn stolarskich. 

 
Nazwa i siedziba organizatora: 
Bank Spółdzielczy w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27, tel. (034) 317-52-55, e-mail: 
przetarg@bskrzepice.pl  
 
OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: 
 

1. Przedmiotem sprzedaży są używane maszyny stolarskie o nazwie: 
 

 

2. Wartość rynkowa netto będzie jednocześnie ceną wywoławczą. 
 

Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 18.01.2020r. do 20.10.2020r. (za wyjątkiem sobót i niedziel 

oraz świąt), w siedzibie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ”OKTIM” R. Żurek, Z. Kulejewski Spółka Jawna 
w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Rolnicza 11, po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z pracownikiem 

Banku (osoba wyznaczona do kontaktu: Andrzej Wąsiński Tel. 510 060 373 lub (034) 317-52-55 wew. 23, 25 lub 

11). 

 
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST: 
 
Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu, w terminie do dnia 20.10.2020r. do godziny 14.00, 

w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27, można przesłać 

pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27, lub e-mailem na 

adres: przetarg@bskrzepice.pl  
 

Formularz ofertowy można pobrać w sekretariacie siedziby sprzedającego oraz na stronie internetowej 

www.bskrzepice.pl w zakładce „Przetargi”. 
 

Oferta powinna zawierać: 

• Imię i nazwisko lub nazwę oferenta, 

• Adres zamieszkania / siedziby oferenta, numer telefonu, adres e-mail,  

• Numer NIP oferenta, 

• Datę sporządzenia oferty, 

• Oferowaną cenę nie niższą niż wywoławcza (podać cyframi i słownie), 

• Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży, jego stanem 

technicznym oraz, że przyjmuje warunki bez zastrzeżeń. 
 

Sprzedający dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
 

Oferty składane w kopertach należy opatrzyć napisem: „Przetarg – maszyny stolarskie”. 
 
POZOSTAŁE INFORMACJE: 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020r. o godzinie 14.30, w siedzibie organizatora przez komisję 

przetargową. 

Lp. Nazwa/ Model Rok 
produkcji 

Cena 
wywoławcza 

netto 
1. Frezarka do odwodnień PREZ – MET typ 460S/SA 2009 3.500 zł 

2. Zgrzewarka dwugłowicowa YILMAZ typ DK - 502 2004 23.000 zł 

3. Frezarko kopiarka, produkcent LGF s.n.c. 2000 2.500 zł 

4. Frezarko profilarka,  producent GOMA,  2000 8.000 zł 

5. Zszywarka (zgrzewarka) do forniru, producent CASATI MACCHINE S.R.L. 2007 5.000 zł 
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2. Maszyny zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie oferowanej kwoty 

na rachunek Banku. 

3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na daną maszynę zostanie 

dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna w terminie 20.10.2020r. godz. 15.00. 

4. Bank Spółdzielczy w Krzepicach nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych maszyn.  

5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży maszyn stolarskich można uzyskać w Banku Spółdzielczego 

w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27, pod numerem telefonu (034) 317-52-55 wew. 23 

lub 11. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków, unieważnienia lub odwołania przetargu w części lub 

całości, bez podania przyczyny.  

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W załączeniu: 

1. Regulamin przetargu na sprzedaż używanych maszyn stolarskich 

2. Umowa (wzór). 

 

 


