OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY USZKODZONEGO
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO KONICA MINOLTA BIZHUB C625

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2
ogłasza sprzedaż uszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BIZHUB C625:
Urządzenie wielofunkcyjne KONICA MINOLTA BIZHUB C625 zostało zalane podczas awarii
sieci wodociągowej. W wyniku zalania wodą urządzenia będącego w stanie uśpienia, uszkodzeniu
uległ zasilacz LVPS Main Power Assy 200V, nr katalogowy A0P0 R705 00
Po wymianie i uruchomieniu maszyna sygnalizuje następujące problemy:
1. C-0204 błąd podnoszenia tacy II
2. C-0216 błąd podnoszenia i opuszczania tacy LCT
3. C-1183 błąd wyjścia napędu windy
4. C-3924 błąd czujnika temperatury zespołu utrwalania
5. C-3924 błąd czujnika obecności zespołu utrwalania
6. C-3b07 błąd zasilacza zespołu utrwalania IH Power Supply, nr katalogowy A0P0 M400 02
7. C-3102 brak komunikacji pomiędzy płytami PRCB / płyty wykonawcze elementów
wyjściowych PWB Assembly PWB-MC ASSY (nr katalogowy A0P0 H001 00) a płytą PWB
Assembly PWB-MFP Assy (nr katalogowy A0P0 H021 03)
W celu wykonania pełnej diagnozy wymagane są płyty PRCB, zasilacz IH oraz płyta PWB-MFP.
Istnieje prawdopodobieństwo, że po uruchomieniu urządzenia i wykonaniu kopii testowych okaże się,
że nastąpiło uszkodzenie tonerów, pasa transferowego, bębnów oraz zasilacza wysokiego napięcia
czyli elementów najbardziej wrażliwych na wilgoć.

Urządzenie można obejrzeć na terenie Centralnego PSZOK, ul. Działkowa 18 w Polkowicach
od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14.00 od 21.04.2020 r. do 29.04.2020 r. po uprzednim
umówieniu się pod nr telefonu 786 866 210
Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do ogłoszenia), na którym należy
złożyć ofertę, dokumentację (formularz ofertowy) można również pobrać w siedzibie sprzedającego
w Polkowickiej Dolinie Recyklingu sp. z o.o. w sekretariacie ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
Sprzedający informuje, iż nie ustala ceny minimalnej.
Ofertę potwierdzającą zakup należy składać do dnia 30.04.2020 r. do godziny 10.00 w siedzibie
Polkowickiej Dolinie Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
w sekretariacie w zaklejonej nieoznaczonej kopercie, zaadresowanej na adres:
Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice z
napisem:
„Oferta na zakup uszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
Do dnia 30.04.2020 r. do godziny 10.30

Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę
- numer NIP lub REGON
- w wypadku osoby fizycznej nr PESEL
- datę sporządzenia oferty,
- zaproponowaną cenę zakupu
- oświadczenie, że osoba zainteresowana zapoznała się ze stanem przedmiotu sprzedaży
- nr telefonu.
Kryterium oceny ofert:
Najwyższa cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Sprzedającego.
Informację można uzyskać pod nr tel. 786 866 210 w godzinie 8:00 do 13:30.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 1
Formularz ofertowy

……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(miejsce zamieszkania/siedziba firmy Oferenta)
Tel…………………………………. Fax………………………………..
e-mail…………………………………………………………………….
NIP………………………………………………………………………..
REGON…………………………………………………………………..
PESEL……………………………………………………………………

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące:
„Oferta na zakup uszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego
KONICA MINOLTA BIZHUB C625”

Oświadczam/-my, że zapoznałem/ - liśmy się z warunkami określonymi w ogłoszeniu, przedmiotem
sprzedaży oraz treścią wzoru umowy.
Akceptuję/ - my w całości wszystkie warunki oraz składam/ - my ofertę zakupu uszkodzonego
urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BIZHUB C625 na kwotę:
netto

…………………………. zł ………………………..groszy

VAT

…………………………. zł ………………………..groszy

brutto …………………………. zł ………………………..groszy
(słownie brutto: ………………………………………………………………………….………….)

Uważam/ -my się związany/ -ni niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty rozstrzygnięcia.

Miejscowość
………………………….,
…………………………………….

dnia

……………………

(Podpis)
Załącznik nr 2
WZÓR
Umowa nr ………………………….. 2020
Sprzedaż uszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego

zawarta w dniu …………………….. r. z mocą obowiązywania od …………………………… r.,
pomiędzy:
Polkowicka Dolina Recyklingu spółka z o.o., z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
– IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000710587, kapitał
zakładowy 21 123 700,00 zł NIP: 5020116033, REGON:368345060, reprezentowana przez:
Tadeusza Żmigrodzkiego – Prezesa Zarządu:
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”
a:
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………….

Legitymującą/

-

ym

się

dowodem

osobistym seria ……….. numer ………………………. wydanym przez ……………………………………
Zamieszkałą/ - ym w ……………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”
w wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty zawarto umowę następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż uszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta
BIZHUB C625 opisanego w ogłoszeniu o sprzedaży z dnia ……………..
§2
Sprzedający oświadcza, że urządzenie wielofunkcyjne będąca przedmiotem umowy stanowi jego
wyłączną własność, jest wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest w/w urządzenie, oraz że nie stanowi ono przedmiotu
zabezpieczenia.
§3

1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowe urządzenie wielofunkcyjne zapłaci Sprzedającemu
kwotę brutto ……………….. zł ……………groszy (słownie:…………….…..……………….
……… …………………………………….), przelew na rachunek bankowy Sprzedającego.
2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie ………. dni od dnia zawarcia umowy
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr …………………………………..…
………………………………………………………….. na podstawie wystawionej faktury VAT.
§4
1. Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego,
niezwłocznie po wniesieniu należnej kwoty, o której mowa w § 3.
2. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.
§5
1. Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu określonego w § 1
niniejszej umowy i oświadcza, iż nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz z tego tytułu nie będzie
rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
2. Strony ustaliły, że koszty transakcji wynikające z ustaleń niniejszej umowy obciążają
Kupującego.
3. Strony wyłączają uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady.
§6
1.

Strony zgodnie ustalają, iż Kupujący dokona samodzielnego odbioru urządzenia stanowiącego
przedmiot sprzedaży na własny koszt.

2.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzane Sprzedającemu w związku
z odbiorem przedmiotu sprzedaży na zasadach ogólnych.
§7

1.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………………………………

…………………………………………

Sprzedający

Kupujący

