Ogłoszenie o sprzedaży zużytych i zbędnych
składników majątku ruchomego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Sikorskiego 35
77-100 Bytów
tel. 59 822 3006
http:// WWW………………………………………

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych informuje, iż posiada na sprzedaż zbędne oraz zużyte składniki majątku ruchomego.
Szczegółowy wykaz proponowanych do sprzedaży przedmiotów przedstawiają załączniki do niniejszego ogłoszenia:
1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie ul. Sikorskiego 35, 77-100
Bytów w Sekretariacie Szkoły. Termin składania oferty upływa w dniu ………………………
o godz. ………………………………...
2. Oferta złożona w formie pisemnej powinna zawierać: nazwisko i imię/nazwę firmy, adres, telefon
kontaktowy oraz proponowaną cenę nabycia. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem
„Oferta na zakup sprzętu”.
3. Wystawione do sprzedaży przedmioty można oglądać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bytowie ul. Sikorskiego 35 w dniach od ………………. do ……….. w godzinach 10 – 14.00.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu …………………….. o godz. 10.15 w budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Bytowie ul. Sikorskiego 35 w pokoju nr ………………….. .
5. Poszczególne przedmioty zostaną sprzedane nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.
6. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia jest zobowiązany do zapłaty zaoferowanej kwoty
w kasie Szkoły oraz niezwłocznego odebrania zakupionych przedmiotów.
Informacje udziela Pani Lidia Gąska tel. 59 822 3006.

Bytów, dnia ………………………….
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
mgr inż. Aneta Domeracka
Załączniki
Załącznik Nr 1 – wykaz składników majątku ruchomego,
Załącznik nr 2 – oferta na zakup sprzętu.

Załącznik nr 1 - wykaz składników majątku ruchomego
Rok
produkcji/
Jednostka
data zakupu/
miary
pochodzenie

Ilość

Proponowan
a cena
sprzedaży w
zł za 1 szt.

szt

1

5 zł

2001

szt

1

5 zł

brak atestu

2001

szt

2

5 zł

Gryf prosty 150 cm Meteor

brak atestu

2001

szt

4

5 zł

5.

Obciążenie rehabilitacyjne
15 kg

brak atestu

2001

szt

4

5 zł

6.

Obciążenie rehabilitacyjne 10
kg

brak atestu

2001

szt

2

5 zł

7.

Gryf łamany 120 cm

brak atestu

2001

szt

2

5 zł

8.

Gryf prosty Meteor

brak atestu

2001

szt

4

5 zł

9.

Obciążniki 20 kg

brak atestu

2002

szt

2

5 zł

10.

Obciążniki 10 kg

brak atestu

2002

szt

2

5 zł

11.

Obciążniki 15 kg

brak atestu

2002

szt

2

5 zł

Lp.

Nazwa

Uszkodzenie /
powód odpisu,
likwidacji

1.

Ciężarki

brak atestu

1989

2.

Obciążenie rehabilitacyjne
5 kg Meteor

brak atestu

3.

Obciążenie rehabilitacyjne
20 kg

4.

Załącznik nr 2 – oferta na zakup sprzętu.
……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy
……………………………………………………………………….
adres
……………………………………………………………………….
telefon kontaktowy
……………………………………………………………………….
NIP, REGON

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH W BYTOWIE

„Oferta na zakup sprzętu”

Ja, niżej podpisany/a w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży zwracam się z wnioskiem o nabycie następujących składników majątku :
poz. Nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie zobowiązuje się do zapłacenia kwoty wynikającej z rachunku dokumentującego nabycie składnika gotówką w kasie
Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych w Bytowie

Miejscowość, data ……………………………………….

......................................................................
Podpis

