
 
 

     OGŁOSZENIE 
 
 

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie 
ogłasza przetarg ofertowy na PRZENOŚNIK TAŚMOWY PTP-6/500 NA 
PODWOZIU Z ELEKTROBĘBNEM  
– szerokość taśmy    500 mm  
– długość przenośnika  6000 mm 
– prędkość taśmy    1,25m/s  

– moc silnika      1,5kW  
– średnica bębna   315 mm  
– napięcie robocze    380 v  
– kąt wsypu nosiwa   35/ 
– ciężar własny     406kg 

 
Cena wywoławcza 488,00 zł. 
Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w 
wysokości 23%. 
 Oferty należy złożyć do dnia 14.12.2011 r. do godz. 12

00
                 

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie , 
ul. Powstańców Śląskich 8, pokój nr 6 – sekretariat ZGKiM. 
w  nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie. 
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do 
Zamawiającego na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Korfantowie , ul. Powstańców Śląskich 8, 48-317 
Korfantów oraz opatrzone dokładną nazwą i adresem, telefonem 
kontaktowym oferenta oraz nazwą zadania: Oferta na:  
 „ZGKiM  Korfantów- przenośnik taśmowy PTP-6/500 na podwoziu z 
elektrobębnem  
 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.12.2011 r. o godz.13

30
         

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie , ul. 
Powstańców Śląskich 8, pokój nr 10. 
 
 Wadium w kwocie 100,00 zł należy wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy BS Prudnik O/ Korfantów  
nr 02 8905 1010 9001 0000 0651 0001 przed upływem terminu 
składania ofert. 
Wadium uznaje się za wniesione w terminie wówczas, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, ze środki zostały 
zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. 

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

 48-317 Korfantów ul. Powstańców Śląskich 8 
tel.(77)4343859  

Tel./fax (77)4343860 
NIP 753-000-11-69 



 
 
 Przedmiotem przetargu zainteresowani mogą zapoznać się w bazie 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8, pokój nr 7 w dniach od 
30.11.2011 r . do 13.12.2011 r. w godzinach od 7

30
 do 14

30
. 

 
 Z oferentem, który zaoferował najwyższą cenę zostanie zawarta 
umowa kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od daty przetargu.      
W razie, gdy osoba wyznaczona na nabywcę nie podpisze umowy  
w w/w okresie wadium przepada na rzecz sprzedającego a nabywcą 
zostaje osoba, która zaoferowała drugą w kolejności najwyższą cenę. 
 Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone  
W ciągu trzech dni od daty przetargu.      


