Nadleśnictwo Kraśnik
Kraśnik, dnia 27.05.2022 r.
Zn. spr.: SA.2201.1.7.2022
OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Kraśnik z siedzibą przy ul. Janowskiej 139, 23-200 Kraśnik ogłasza
sprzedaż zbędnych składników majątkowych według zestawienia poniżej:

Lp.

Numer
inwentarzowy

Nazwa
składnika
majątkowego

Dostępna
ilość [szt.]

Opis stanu
technicznego

Cena
wywoławcza
[zł brutto]

1

2

3

4

5

6

1

803/1056

Kopiarka cyfrowa

1

Stan techniczny:
sprawna. Rok nabycia:
2010.

300,00

1. Oferty z napisem ”Oferta na zakup kopiarki” należy składać najpóźniej do dnia 14
czerwca 2022 r. do godziny 8:00 w siedzibie nadleśnictwa w pokoju nr 6
/sekretariat/ w formie pisemnej osobiście, pocztą na adres Nadleśnictwa Kraśnik,
ul.
Janowska
139,
23-200
Kraśnik
lub
e-mailowo
na
adres
krasnik@lublin.lasy.gov.pl
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2022 r. o godz. 8:30 w siedzibie biura
Nadleśnictwa Kraśnik.
3. Pisemna oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta,
- telefon/ e-mail,
- przedmiot oferty,
- oferowaną cenę zakupu (zł brutto),
4. Oceniając oferty komisja wybiera oferenta, który zaproponował najwyższą cenę
netto. Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone po terminie,
- poniżej cen wyszczególnionych w zestawieniu,
- niezawierające danych wymienionych w punkcie 3,
- niepodpisane.
5. Przyjęcie oferty oznacza zawarcie umowy i upoważnia sprzedającego do
wystawienia na rzecz kupującego faktury VAT za przedmiot sprzedaży.
6. Przekazanie przedmiotu sprzedaży następuje nie wcześniej niż w dacie zapłaty
ceny nabycia.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik
tel.: +48 81 825 20 41,42, fax: +48 81 884 37 09, e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w biurze Nadleśnictwa Kraśnik ul. Janowska
139, 23-200 Kraśnik, w godzinach od 8:00 do 15:00 (po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu).
8. Informacja o sprzedaży umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
biura nadleśnictwa na stronie internetowej nadleśnictwa oraz w siedzibach
leśnictw Nadleśnictwa Kraśnik.
9. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość unieważnienia ww. postępowania bez
podania przyczyn.
10. Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Lubera tel. 570 840 200.

Adam Kornat
Nadleśniczy

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załączniki
1. Formularz oferty
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia zn.spr. SA.2201.1.7.2022
OFERTA NA ZAKUP KOPIARKI

………………………….…,………………….
(miejscowość, data)
…………………………………………………….
(Imię i nazwisko)
…………………………………………………….
(Adres)
…………………………………………………….
(Telefon)
…………………………………………………….
(e-mail)

Nadleśnictwo Kraśnik
Ul. Janowska 139
23-200 Kraśnik

Składam ofertę na zakup kopiarki cyfrowej SHARP AR-5520N w ilości 1 szt. za kwotę
………..……. zł, słownie …………………………………………………………………….zł.
Płatności dokonam na rachunek Nadleśnictwa Kraśnik wskazany na fakturze.
Oświadczam że zapoznałam/em się z warunkami sprzedaży kopiarki zgodnie
z ogłoszeniem z dnia …..05.2022 zn. spr. SA.2201.1.7.2022
Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem przedmiotu sprzedaży/biorę
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin* i nie wnoszę co do
niego uwag.

…………………………….
(podpis)

*niepotrzebne skreślić
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