PROKURATURA OKRĘGOWA
w Elblągu
Ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13
82-300 Elbląg

Elbląg, 2010-04-16

Zbędne i zuŜyte składniki majątku ruchomego – regały magazynowe
III.G.215/7/10

OGŁOSZENIE
Prokuratura Okręgowa w Elblągu ogłasza sprzedaŜ regałów
magazynowych szt.8
DANE IDENTYFIKACYJNE

L.p.

Rodzaj składnika

Rok
nabycia

1
2
3

Regał stalowy, szary
Regał stalowy, szary
Regał stalowy, biały

1997
1997
2000

Wartość
jednostkowa
księgowa
412,36 zł.
439,20 zł.
378,20 zł.

Wymiary

Ilość

Stan
techniczny

200 x 90 x 40
200 x 90 x 40
200 x 90 x 40

2
5
1

dobry
dobry
dobry

WARUNKI SPRZEDAśY
Warunkiem sprzedaŜy regałów magazynowych jest pisemne złoŜenie oferty w terminie do dnia
27-04-2010r. do godz. 11:00 w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu III Wydział BudŜetowoAdministracyjny, ul. Polna 18, pokój 410.
Oferta




pod rygorem niewaŜności powinna zawierać:
imię i nazwisko (nazwa firmy), nr telefonu, adres oferenta
oferowaną cenę, ilość regałów i warunki zapłaty (wpłata gotówkowa / przelew)
oświadczenie oferenta, Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaŜy

Ofertę naleŜy złoŜyć w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu III Wydział BudŜetowo-Administracyjny, ul.
Polna 18, pokój 410 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„regały magazynowe”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-04-2010 o godz. 11:30, w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu
III Wydział BudŜetowo-Administracyjny, ul. Polna 18, pokój 410.
Przedmiot sprzedaŜy moŜna oglądać do dnia 23-04-2010r. do godziny 12:00 w Prokuraturze
Rejonowej w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z
kierownikiem sekretariatu p. Magdaleną Szczepańską– tel. 518 011 533.
Cena wywoławcza brutto za 1 regał 20,00 zł. (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)
Powiadomienie o wynikach przetargu odbędzie się drogą telefoniczną do dnia 29-04-2010r.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni licząc od dnia
otwarcia ofert tj. do dnia 04-05-2010r.
Zakupione regały naleŜy odebrać w terminie 7 dni od dnia telefonicznego powiadomienia o
rozstrzygnięciu sprzedaŜy oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
Prokuratura Okręgowa w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne oraz zastrzega sobie
prawo do uniewaŜnienia sprzedaŜy w całości lub w części bez podania przyczyny oraz zamknięcia
procedury sprzedaŜy bez wybrania którejkolwiek oferty.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Zbigniew Więckiewicz

