Straż Miejska w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Wrocławska 122
Bytom, dn. 21.08.2019r

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu
Telefony:
Alarmowy:
986
lub
032/2811824
Sekretariat:
032/3896064
Fax:
032/2811913

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na sprzedaż telefonu komórkowego
marki Samsung Galaxy S6 Edge.

Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest telefon komórkowy marki Samsung Galaxy S6 Edge.
Rok zakupu: 2016 r.
Wbudowana pamięć: 32 GB

Pamięć RAM: 3GB

Pojemność akumulatora: 2600 mAh

Kolor: złoty

System operacyjny: Android
Stan: używany/dobry

Cena wywoławcza: 750,00 PLN
Miejsce, w którym można obejrzeć telefon komórkowy: Straż Miejska w Bytomiu
e-mail:
pm@strazmiejska.bytom.pl

ul. Wrocławska 122 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 32 281 18 24 wew. 67
Miejsce składania ofert: Straż Miejska, ul. Wrocławska 122, 41-907 Bytom
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem DOT. KONKURSU OFERT :
SPRZEDAŻ TELEFONU KOMÓRKOWEGO wzór poniżej :
Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący

NIP:
6262808634

sposób:
Nazwa i adres Oferenta

Straż Miejska
ul. Wrocławska 122
41-902 Bytom
(pokój nr 11)
OFERTA

REGON:
240271598

DOT. KONKURSU OFERT : SPRZEDAŻ TELEFONU KOMÓRKOWEGO.
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.09.2019 DO GODZ. 9:00

Oferta powinna zawierać dane oferenta i oferowaną cenę.
Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za
pośrednictwem poczty lub kuriera w Straży Miejskiej ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom, na
Telefony:

IV piętrze w pokoju nr 11 do dnia 11.09.2019 r. do godz. 9:00.

Alarmowy:
986
lub
032/2811824

UWAGA: Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wpłynięcie oferty po terminie

Sekretariat:
032/3896064
Fax:
032/2811913

lub niezgodnie z w/w opisem
Przed upływem terminu do składania ofert, kupującemu przysługuje prawo
wycofania złożonej oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Straży Miejskiej w Bytomiu przy
ul. Wrocławskiej 122 w pokoju nr 11 w dniu 11.09.2019 r. o godz. 9:15
Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.
Otwarcie ofert jest jawne.
Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę, przetarg kontynuowany

e-mail:
pm@strazmiejska.bytom.pl

będzie w formie licytacji z udziałem tychże oferentów.
Oferent , którego oferta została przyjęta, obowiązany jest zapłacić cenę nabycia
niezwłocznie po zawarciu umowy, która musi nastąpić do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z kupującym są :
a) w zakresie technicznym:

NIP:
6262808634

- Marek Dybka
b) w zakresie prowadzonego postępowania
- Sandra Smiczek
W niniejszym postępowaniu Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

REGON:
240271598

