
 

Nowa Dęba, 11.09.2020 r. 

Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.  

w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1 
 

ogłaszają przetarg pisemny nr 2/2020 na sprzedaż niżej wymienionych składników aktywów trwałych: 

 

Lp. 
Nr 

inwentarzowy 
Nazwa środka trwałego oraz parametry 

techniczno – użytkowe 
Typ Nr fabryczny 

Rok 

budowy 

Cena 

wywoławcza 

netto (w zł) 

Wadium  

(w zł) 
Uwagi 

1. 741/38 

Samochód osobowy SHARAN  - RTA 21260 
Przebieg: 610 tyś. km 
Pojemność/moc: 1968 cm3 /103 kW 
Van - 5 drzwiowy 6 osobowy. 

BMT 
Nr VIN 

WVWZZZ7NZCV004683 
2011 16 910,00 1 691,00 

Do ceny netto  
zostanie 
doliczony 
podatek VAT 

2. 742/82 

Samochód ciężarowy STAR  E2 - RTA W376 

Przebieg: 730 tyś. km 

Pojemność/moc: 6871 cm3 /162 kW 

Masa całk./Ładowność: 15 t/9,6 t 

15.227 MAN 
Nr VIN 

SUSM80ZZZ1F000100 
2001 9 700,00 970,00 jw. 

3. 742/84 

Samochód ciężarowy 3,5t Fiat DUCATO 35 

Przebieg 416 tyś km 

Pojemność/ moc: 2999 ccm / 115 kW 
Dopuszczalna masa/ładowność: 3490 kg /1360 kg 

3.0 MJ 
Nr VIN 

ZFA25000001830832 
2010 17 200,00 1 720,00 jw. 

 
4. 

 

400/1042 

Tokarko pociągowa uniwersalna 
-  średnica toczenia – 300mm 
-  długość toczenia – 500mm 

-  moc silnika – 2,8kW 

 

TSS-150/500 

 

3036 

 

1959 

 

3 550,00 
355,00 jw. 

 
5. 

 

402/832 

Frezarka pozioma uniwersalna 
-  stół roboczy – 1120 x 260mm 
-  przesuw stołu: 
a)  poziomy – 700mm 

 

FWC-25  

 

1612 

 

1955 

 

4 300,00 430,00 jw. 



Lp. 
Nr 

inwentarzowy 
Nazwa środka trwałego oraz parametry 

techniczno – użytkowe 
Typ Nr fabryczny 
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budowy 
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netto (w zł) 

Wadium  

(w zł) 
Uwagi 

b) pionowy –  320mm 
c) poprzeczny – 200mm 
- obroty – 23 ÷ 1200 obr./min 

- moc silnika – 4,5kW 

 
6. 

 

401/657 

Wiertarka stołowa 
-  stół roboczy – 400 x 270mm 
-  średnica wiercenia – 13mm 
-  moc silnika – 0,5kW 

-  obroty silnika – 1400/2800 obr./min 

 

WS-01 

 

50 

 

1954 

 

580,00 
58,00 jw. 

 
7. 

 

800/44 

Uniwersalny mikroskop metalograficzny firmy 
Carl Zeiss Jena 
-  numer fabryczny – 6116 
-  powiększenie – x10, x30 i x50 
-  rozstaw kłów – 600mm 

-  przesuw poprzeczny – 100mm 

 

UMM 

 

6116 

 

1984 

 

4 600,00 

460,00 jw. 

 
8. 

 

800/7 

Długościomierz poziomy Abbego firmy Carl 
Zeiss Jena 
-  zakres pomiarowy – 0 ÷ 500mm 

-  zakres działki – 2 mikrony 

  

1740 

 

1961 

 

1 600,00 
160,00 jw. 

 

 

1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładów 

Metalowych „DEZAMET” S.A.” dostępnym na stronie internetowej www.dezamet.com.pl. 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

− wpłacenie wadium na rachunek bankowy Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów nr 

rachunku: 54 1130 1105 8400 0000 0001 6017 w terminie do dnia  01.10.2020 r., 

− złożenie oferty pisemnej w Kancelarii Ogólnej Spółki lub przesyłanie jej pocztą na adres: Zakłady Metalowe  „DEZAMET” S.A., 

ul. Szypowskiego 1, 39 – 460 Nowa Dęba w terminie do dnia 02.10.2020 r., w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – nie otwierać”.  

http://www.dezamet.com.pl/


3. Oferta powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,  

b) datę sporządzenia oferty, 

c) nr inwentarzowy i nazwę środka trwałego będącego przedmiotem oferty,  

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium,  

e) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) oddzielnie dla każdego środka trwałego będącego przedmiotem oferty, 

f) termin i sposób zapłaty ceny, 
g) termin ważności oferty (nie krótszy niż jeden miesiąc),  

h) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w „Regulaminie postępowań przetargowych na sprzedaż 

składników aktywów trwałych Zakładów Metalowych DEZAMET S.A.” i akceptuje te warunki bez zastrzeżeń, 

i) oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu objętego ofertą i zaakceptowaniu go bez 

zastrzeżeń, 

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie dla potrzeb przetargu danych osobowych oferenta,  

k) aktualny odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy oferentem jest podmiot gospodarczy prowadzący 

działalność na zasadzie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

l) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę  podpisane przez osoby uprawnione (jeżeli dotyczy), 

m) dane kontaktowe oferenta – telefon, fax, email. 

4. Oferowane do sprzedaży w/w środki trwałe można oglądać w siedzibie Spółki w dni robocze od dnia 21.09.2020 r. do dnia 25.09.2020 r. w godz. 

8.00 – 14.00. 

5. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi 05.10.2020 r. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie. 

6. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma ustalonego terminu płatności, Spółka ma prawo unieważnić ofertę i wybrać taką, która zawierała 

najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert oraz zastosować przepadek wadium, jeżeli było wymagane w postępowaniu. 

7. Osobą odpowiedzialną do udzielania informacji na temat przetargu jest Witold Piechota tel. (15) 845 11 74. 


