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Ogloszenieo sprzedaZfmaterial6wodryskanychw wyniku
przeprowadzonychremont6wbudynk6wSqduOkrggowegow Krosnie
S4d Okggouy w Kroinie informuje, i2 Dosiadado zagospelhqlvania w formie sprzed{zy
iku orze.orowadzonvch remont6w budynk6w sadoqvch. kt6re

zostalywykazanew zal4czniku do niniejszegoOgloszenia.
1. Zainteresowanych prosimy o sklodanic piscmnych oi'ert w teur nie clo clnia
30 paidziernika 2014r. w pokojt 327 lub przeslanieza po(rednictwempoczty
(dccydujedatawpb'\ir'u)Daafues:Dyrcktor S4duOkrQgowegow Krosnie, 3g-400Krosno,
ul. Sienkiewicza
12.
2. Szczeg6loweinfomacje na tematskladnik6wmoznauzyskadod pracownikaS4du:
1) TadeuszStepek,tel.13 43 736 63.
Osoby zainteresowaneobejrzeniemmate al6w wlmienionych w zal4czniku,powimy
skontaktowaisiQz ww. pracownikiemSOw terminie do dnia 28 paielzicmika2014r.
3. Ofertapowinnazawierai:
1) dane ofercnta: nazwisko, imig, dokladny adres zamieszkanialub nazwa, adres
i siedzibafirmy; telefon kontaktovy,
2) wykaz material6wobjQtychoferta
l) oferowane
cenyzaposzczeg6lne
materialy,
4) oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sig ze stanemmaterial6w lub 2e ponosi
odpowiedzialnoSiza skutki wlnikaj4ce z rezygnacjiz oglgdzin.
Wz6r ofefty do pobraniana shonieintemetowejS4du.
4. Jezeli co najmniej dwie osoby bgd4 zainteresowanenabyciem tego samegomatedalu
jego ilosi zostaniedodatkowoprzeprowadzona
w iloici przel-raczajqcej
aukcjamigdzy
tymi osobami.
5. Decyduj4c4przeslankqprzy zagospodarowaniu
zuz),tychnaterial6w w drodzesprzedazy
bgdzienajwy2szazaproponowana
cena.
6. WaruntriiemprzejScianaterialu na nabywogjest uiszczeniecalkowitej ceny nabycia.

I]IYREKTOi{

(dare oferentawyst9puj4c€goo zakupmarefat6w)

Pani Dyrektor
S4duOkrggowego
w Krosnie
OFERTAZAKUPU
materialiw
1 WskManiematerial6wkt6rychdotyczyniniejszaofeta.
Liczba
porzqdkowa
w zalqczniku
do Oglos4eniao
sprzeda|r)

Nazwamaterialu

Ilosdw szt.

Oferorvana
cena
jednostkowa
(w zl)

Wartoi6

2. Oswiadczenie:
1) OSwiaAczam,2e
zapoznalem,/am
sig ze stanemww. material6w.//
OSwiadczam,2e ponoszgodpowiedzialnodiza sku*i wynikajqcez tezygnacjiz oglqdzit
ww. mate al6w.
2) O{wiadczam, Ze zakupione ww. mat€daly zostan4odebranew teminie i w miejscu
wskazanymprzez sprzedaj4cego,
po okazaniudowodurl,platy.

(pieczq ?. podp;)

Wykazmalerial6wdo sprzeda2y
Lp. Nazwamalerialu

l

Kamleir
elewacyjny
o grub.8
cm PMaz paskowcaze
ztozaWolaKomborska
o
wym.90x50cm

l1066

268

Kamieielewacyjny
grub.8
2. cm.Plltaz piaskowca
0l/ K )
o wym.90x 35cm
PMygEnitowegrub.5cm,o
wym.0,75x 0.60
Plyiygmnitowe
grub 4 cmo
wvm.0.60x 0.22
PMygrantowegrub 3 cmo
5.
wvm.0.78x0.18
3.

45

ll056

Powierzch
nia m2
1 m211mb
124,60

14,175

37

Cenawzl
za 1 szt

15,00

'15,00

2500

25

3,30

35

4,914

675

4,73

11,25

1 809,00
piaszczyn
p.zezwsrunkl
almosferyczne,plyly byly
212,63
monto@nel3lattem!

416,25rozbi6rkirady

dla klienlow

18,00

2,34

53,40

3,00

0,42
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