
  Nysa, 11 lipca 2018 r. 

Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych 

w drodze przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. W. Orkana 6, 48-300 Nysa, ogłasza przetarg 

nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż niżej wymienionych składników majątku trwałego: 

 

1. Licytacja odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r o godzinie 10.00 w siedzibie CKZiU w Nysie w pokoju nr 10  

w budynku CKP. 

2. Wystawione do sprzedaży składniki majątku trwałego można oglądać po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu z v-ce dyrektorem CKZiU w Nysie pod nr telefonu: 77 433 34 39 w. 222 

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 

licytowanego składnika majątku trwałego, przelewem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Nysie na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie nr 70 8872 1026 

0031 5570 2000 0030, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty wadium na każdy licytowany składnik majątku trwałego osobnym 

przelewem. Wpłata kilku wadiów przelewem zbiorczym nie wyklucza z przetargu. 

5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, które stawią się na przetargu w terminie i miejscu wyznaczonym w puncie 1 oraz 

złożą: 

a. dowód wniesienia wadium;  

b. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z „Regulaminem przetargu” i przyjęciu jego postanowień 

oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i technicznym licytowanych składników majątku 

trwałego. 

6. Do wylicytowanej ceny nabycia doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%. 

Lp. Nazwa maszyny Typ Nr inwentarzowy 
Rok 

prod. 

Cena 

wywoławcza 

1.  Tokarka uniwersalna  TUE 40x1500 ST-4/41/410/000019 1980 3600 

2.  Prasa mimośrodowa  PNS-100 ST-4/42/421/000003 1977 9 000 

3.  Szlifierka do pił tarczowych NPB-140 ST-4/41/415/000008 1965 540 

4.  Wiertarka 

wielowrzecionowa 

WJ 23 ST-5/54/540/000006 1994 4500 

5.  Wiertarko frezarka  DWJA ST-5/54/540/000003 1987 3600 

6.  Frezarka 

dolnowrzecionowa 

FD 1G ST-5/54/540/000004 1988 3600 

7.  Podnośnik sam 4 

kolumnowy- 4 t 

TLT 440W  PD-6/64/641/000001 2004 7200 

8.  Szlifierka dwutarczowa ON-2 STM-4/41/415/000003  270 

9.  Tokarka stołowa stolarska   STM-5/54/544/000006  180 

10.  Wiertarka promieniowa WRS 25/08 STM-4/41/411/000008  2700 


