Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Spółka z o. o.
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów
tel. 68 385 24 07, fax. 68 385 23 70
NIP: 973-07-12-918, REGON: 977922651
KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
kapitał zakładowy: 34’495’000 zł
adres e-mail: zarzad@supekom.pl

ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ofert:
podnośnika koszowego na podwoziu Nissan Cabstar, marka i model: ISOLI PT 19.9
VERSALIFT, rok produkcji: 2007, przebieg: 35 140 km, ilość przepracowanych motogodzin:
8 542 mth, posiada ważny przegląd UDT (do 02.11.2016 roku) – cena wywoławcza: 90’000,00
zł netto.
Dane techniczne: udźwig kosza 200 kg; wysokość robocza pracy: 18,8 m; zasięg boczny pracy: 9 m;
rotacja wysięgnika (obrót): 370 stopni; kosz o wymiarach 725 x 1400 x 1100 wykonany z aluminium.

Opis techniczny: m.in. wysięgnik teleskopowy trzystopniowy ze stali o wysokiej
wytrzymałości, nie składany podwójnie, wysuwany przy pomocy cylindrów hydraulicznych
dwustronnego działania, hydrauliczne samopoziomowanie kosza, dodatkowy obrót kosza
względem wysięgnika 90 stopni, podpory rozstawne hydrauliczne, sterowanie hydrauliczne,
bezpośredni dostęp do platformy roboczej z powierzchni ziemi.

Sulechów, dnia 12 października 2016 roku

Pisemne oferty należy składać najpóźniej do dnia 24.10.2016 roku do godz. 1100,
w zamkniętych kopertach z adnotacją „przetarg”. Oferta powinna zawierać nazwę oferenta,
adres, telefon kontaktowy i proponowaną cenę netto i brutto (ww. sprzęt podlega opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2016 r. o godz. 1110 w siedzibie Sulechowskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie.
Zainteresowani zakupem mogą oglądać ww. sprzęt po wcześniejszym, telefonicznym
uzgodnieniu terminu z Panem Leszkiem Kotkowskim, tel. 68 385 24 07 wew. 27, kom.
600 376 606. Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się ze stanem faktycznym
podnośnika koszowego, gdyż wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Oferenta względem Odbiorcy
wynikające z jego stanu technicznego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
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