
 

 

          Otwock – Świerk, dnia 09 lipca 2020 roku  

DAP.2350.2.2020        

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP  

TRANSFORMATORÓW ŻYWICZNYCH TYPU TZAM 250/6 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, (dalej: 

„ZUOP”), zaprasza ponownie do składania ofert na niżej wymienione zbędne używane transformatory: 

Przedmiot sprzedaży i skrócony opis 
NOWA cena sprzedaży za 

sztukę 

Transformator 3-fazowy żywiczny typu TZAM 250/6 – sztuk 2 
 

Rok produkcji: 2005 

Parametry elektryczne transformatorów:  zgodne z kartą prób  

Transformatory sprawne technicznie, stan dobry. 

Transformatory objęte były stałą konserwacją. 

2250,- zł. 

 

 

 

  

 

1. Transformatory można oglądać, zapoznawać się z ich stanem technicznym, w siedzibie ZUOP, 

w dniach roboczych w godz. 9-13 po uprzednim umówieniu telefonicznym:                              

Magdalena Frelak tel. 22 718 02 63;  kom. 605 660 700. 

2. Oferty dotyczące  zakupu urządzeń należy składać w sekretariacie ZUOP (bud. R1, pok. 215) w 

terminie do godz. 1300, 17.07.2020 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: (oferta na zakup 

transformatorów). 

3. Oferta na zakup transformatorów powinna zawierać: 

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

b) telefon kontaktowy,  e:mail, 

c) oferowaną cenę, za którą Oferent zamierza nabyć transformatory, 

d) czytelny podpis Oferenta.  

4. Otwarcie ofert nastąpi 17.07.2020 r. o godz. 1315 w siedzibie sprzedającego. 

5. Oferowana cena zakupu 1 sztuki transformatora nie może być niższa niż cena sprzedaży.  

6. Nabywcą zostanie osoba (firma) , która zaproponuje najwyższą cenę za urządzenia. 

7. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na transformatory, 

Oferenci, którzy zaproponowali tą samą cenę poinformowani zostaną o konieczności złożenia  

dodatkowych ofert. 

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie gdy Oferent, którego oferta została 

wybrana, zapłaci należność za przedmiot sprzedaży, przelewem na konto bankowe ZUOP nr 05 

10201127 0000110200074070.  Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek 

bankowy sprzedającego. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż siedem dni od dnia 

otrzymania informacji o wyborze oferty. 

 


