
Załącznik nr 1/1 

 

............................................ 
                                                                                                                                         pieczęć sprzedającego 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

Nr sprawy  35/2013r. 

 

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie ogłasza zapytanie ofertowe                 

na sprzedaż używanych maszyn stolarskich.  

2. Opis sprzedawanych maszyn stolarskich: 

1) Strugarka trzystronna –grubościowa typ: DSPE-50, rok produkcji 1991; 

2) Ostrzałka do noży typ: OZNC-7 z przystawką do ostrzenia pił tarczowych,  

         rok produkcji 1979; 

3) Frezarka dolnowrzecionowa D-74, rok produkcji 1962; 

4) Piła tarczowa stolarska  typ: DPTA-40 ze stołem uchylnym, rok produkcji 1967; 

5) Silnik elektryczny na ramie; 

6) Strugarko-wyrówniarka typ: DSVB-40, rok produkcji 1965; 

7) Piła tarczowa poprzeczna uniwersalna REMA typ: DMNE-650/35; 

8) Wiertarka pozioma D-07, rok produkcji 1962; 

3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie TBS Sp. z o. o.   w Ciechanowie - DRI ul. 

Wyzwolenia 10a pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl  

Miejsce lub sposób uzyskania informacji : j.w., tel. (023)672-23-04. 

Oględzin przedmiotu wystawionego na sprzedaż można dokonać do  dnia 05.07.2013 r. w godz.8.00-14.00, 

po uprzednim uzgodnieniu z Działem Zasobów Mieszkaniowych, tel. 236725980 wew. 120. Natomiast 

zdjęcia przedmiotowych maszyn stolarskich zamieszczone są  na stronie internetowej www.tbsciechanow.pl  

4. Dokumenty wymagane do złożenia oferty: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2) Podpisany projekt umowy – załącznik nr 2 

3) Aktualny dokument potwierdzający posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej (w przypadku 

gdy oferent taką działalność prowadzi). 

5. Sposób przygotowania oferty: 

Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jeden lub większą liczbę maszyn 

stolarskich wykazanych w zapytaniu ofertowym, wówczas w formularzu ofertowym należy dokonać 

wyceny tej maszyny, którą kupujący jest zainteresowany. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, którą 

należy sporządzić na załączonym druku (załącznik nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej,                   

na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej 

„Zapytanie ofertowe nr 35/2013 na sprzedaż maszyn stolarskich”. Oferty niekompletne nie będą 

rozpatrywane. 

6. Informacja na temat wadium :  

Sprzedający  nie wymaga wniesienia wadium. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 Ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2013 roku, do godziny 10
00

 w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o. o.  w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 

8. Oferty zostaną otwarte w dniu: 08.07.2013r. godz. 13:00 

 w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie Dział Remontów  i Inwestycji                                   

ul. Wyzwolenia 10a 06-400 Ciechanów Pokój nr 2. 

9. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. 

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.   

10. Czynności po wyborze oferenta. 

Zakup maszyny zostanie dokonany na podstawie umowy kupna-sprzedaży, (załącznik nr 2)                                

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych   

zawartych w formularzu ofertowym. Oferowaną cenę na zakup maszyny  należy  wpłacić na konto bankowe 

wskazane we wzorze umowy ( załącznik nr 2)  nie później niż do dnia  zawarcia umowy. Umowa powinna 

być zawarta nie później niż 7 dni po ogłoszeniu wyboru  oferenta.  Fizyczne przekazanie maszyn odbędzie 

się na podstawie protokółu zdawczo- odbiorczego  po zawarciu umowy. 

 

 

 

                                                               ………………………….. 
                                                             /podpis Sprzedającego / 

http://www.tbsciechanow.pl/
http://www.tbsciechanow.pl/


Załącznik nr 1                                                                                           

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                                                
Dane dotyczące oferenta 

 

Nazwa....................................................................................................................  

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks......................................................................................................  

 

nr NIP......................................................................................................................  

   

nr REGON...............................................................................................................  

 

Dane dotyczące sprzedającego 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Tadeusza Bochnię 

 

 Zobowiązania oferenta 

 

Zobowiązuję się do kupna wycenionych poniżej  maszyn stolarskich za kwotę: 

 
L.p. Nazwa maszyny Wartość netto zł VAT Wartość brutto zł 

1. Strugarka trzystronna –grubościowa 

typ: DSPE-50 

   

2.  Ostrzałka do noży typ: OZNC-7 z 

przystawką do ostrzenia pił tarczowych 

   

3. Frezarka dolnowrzecionowa D-74 

 

   

4. Piła tarczowa stolarska  typ: DPTA-40 

ze stołem uchylnym 

   

5. Silnik elektryczny na ramie 

 

   

6. Strugarko-wyrówniarka typ: DSVB-40 

 

   

7. Piła tarczowa poprzeczna uniwersalna 

REMA typ: DMNE-650/35 

   

8. Wiertarka pozioma D-07  

 

  

                                              SUMA:    

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem sie z zapytaniem ofertowym oraz wszystkimi jego załącznikami, a w szczególności ze 

wzorem umowy i nie wnoszę  żadnych zastrzeżeń. 

2. Zapoznałem sie ze stanem prawnym i technicznym maszyn będących przedmiotem zapytania 

ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

3. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

 

 
                                                                           ___________________________________ 
                                                                                                                       (imię i nazwisko)  

                                                                                              data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  
 

 

 
 

 

http://www.tbsciechanow.pl/
mailto:tbs@tbsciechanow.pl


 

Załącznik nr 2 

 

 

Projekt umowy kupna- sprzedaży  

 

Zawarta w dniu ......... w Ciechanowie  pomiędzy: 

 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949 ,  

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967 

 

zwanym w dalszej części SPRZEDAJĄCYM 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………. Urząd Skarbowy w ………………….., REGON …………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM 

 

zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

  

Przedmiotem umowy jest sprzedaż następujących używanych maszyn stolarskich: 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

§ 2  

 

Obowiązki Kupującego: 

 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym wymienionej w § 1 maszyny   

    stolarskiej i nie wnosi  zastrzeżeń  do jej stanu technicznego.  

2. Prace demontażowe Kupujący ma obowiązek przeprowadzić w sposób nie powodujący  

    uszkodzeń pomieszczeń. 

3. Kupujący zobowiązuje się do wymontowania  i odbioru maszyny  stolarskiej w terminie 14 dni po wpłaceniu    

    należności za zakupiony  przedmiot umowy  i  przekazaniu kserokopii potwierdzenia  wpłaty wydającemu.  

4. Wszelkie prace dodatkowe niezbędne do wykonania demontażu i wywiezienia  maszyny stolarskiej   

    ze wskazanego  pomieszczenia ma obowiązek wykonać Kupujący. 

5. W przypadku uszkodzenia  pomieszczeń Kupujący zobowiązuje się do ich naprawy i przywrócenia do stanu  

    technicznego na własny koszt. 

 

§ 3  

 

Obowiązki Sprzedającego: 

1.  Sprzedający zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych, które  

     umożliwią demontaż przedmiotu umowy  i jego wywiezienia w terminie określonym                  

     w  umowie. 

2.  Sprzedający zobowiązuje się do umożliwienia wjazdu sprzętu do demontażu  

     w terminie określonym w § 2 pkt. 3 niniejszej  umowy w dniach od  poniedziałku  do  

     piątku w godzinach 8
00

 do 14
00 

 . 

 

 

 

 

 



§ 4   

 

1.Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia za przedmiot umowy wymieniony w § 1     

    

   ............................................................................................................................. ..................   

   kwotę  wynoszącą   ……………….  zł  brutto ( słownie złotych :.........................................         

   ..........................................................)   

2. Zapłata za wymieniony sprzęt dokonana będzie przelewem na konto bankowe : 

    PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna Oddział Centrum w Ciechanowie   

    nr konta 92 1020 1592 0000 2302 0011 8067  

    w tytule przelewu należy wpisać: „kupno maszyny stolarskiej - …………” 
 

§ 5 

 

1.Kupujący ma prawo do demontażu i wywozu przedmiotu umowy ze  wskazanego  

   pomieszczenia po zapłaceniu należności wymienionej w § 4 pkt. 1 umowy. 

 

§ 6 

 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

 

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla 

Sprzedającego. 

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Sprzedający:                                                                                         Kupujący:  

 

 

                 …………………………                                                            ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 


