
OGŁOSZENIE  o  SPRZEDAŻY   

ZBĘDNYCH  i  ZUŻYTYCH   

SKŁADNIKÓW  MAJĄTKU  RUCHOMEGO   

  

Kierownik Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych ogłasza nieograniczony 

przetarg pisemny na sprzedaż:  

kopiarka TOSHIBA e-Studio 167 

 

 

I. Nazwa i siedziba jednostki 
 

Gminne Służby Techniczne i Komunalne 

Biesiekierz 103 

76-039 Biesiekierz 

 

II. Przedmiot zbycia 
 

Kopiarka laserowa 

Typ maszyny: Toshiba e-Studio 167 

Rok budowy: brak danych 

INFORMACJE OGÓLNE: 
Technologia laserowa 
Format A3/A4 
Prędkość 16 str. A4/min, 11 str. A3/min 
Pierwsza kopia 7,6 sek. lub krótszy 
Rozdzielczość 2400x600 dpi 
Skala szarości 256 odcieni 
Czas nagrzewania około 25 sek. 
Wymiary / Waga 600 × 643 × 468 mm (szer. × gł. × wys.) / 33 kg 
Typ desktop 
OBSŁUGA PAPIERU: 
Podawanie 1 kaseta na 250 ark. A5-A3 
Odbiór kopii wewnętrzna taca odbiorcza na 250 ark. 
KOPIARKA: 
Format oryginału A3 max. 
Format kopii B5-A3 
Kopiowanie ciągłe 1-999 kopii 
Zoom 25-200% co 1% 
Pamięć standard: 112 MB 
Funkcje kopiarki - jeden skan-wiele kopii 
DRUKARKA: 
Język kontrolera GDI 
Pamięć 112 MB 
Interfejs USB 2.0 
SKANER: 
Szybkość skanowania 16 stron na minutę (A4) 
Format pliku PDF,XPS,MHT,fax,TIFF 



ZAINSTALOWANE DODATKOWE WYPOSAŻENIE: 
MR-2020 automatyczny podajnik oryginałów na 100 ark. (50-127g/m2) 
MR-3023 automatyczny odwracający podajnik oryginałów na 100 dokumentów 
MD-0103 moduł dupleksu 
GA-1192 moduł druku sieciowego 
GA-1202 moduł skanera sieciowego 
MY-1038 dodatkowa kaseta na 250 arkuszy B5-A3 

 

Cena wywoławcza (brutto) 344,50 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery złote 50/100). 
 

III. Sprzedawaną kopiarkę można obejrzeć w siedzibie jednostki -  Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz. 

Uprawnionym do kontaktu jest Kierownik GSTiK – Jan Rodak tel. 505 785 405. 

 

IV. Oferty na zakup kopiarki należy złożyć pisemnie: 

 na adres e-mailo’wy: gstik@biesiekierz.eu lub 

 w siedzibie jednostki - Gminne Służby Techniczne i Komunalne, Biesiekierz 103, 76-039 

Biesiekierz, w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA na zakup kopiarki” 

do 07.05.2021 do godz. 1000.  

 

V. Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać: 

1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu. 

2. Oferowaną cenę. 

3. Oznaczenie czego dotyczy. 

4. Oświadczenie oferenta, ze zapoznał się stanem urządzenia. 

5. Czytelny podpis oferenta. 

/Druk oferty do pobrania/. 

 

VI. Otwarcie ofert nastąpi 07.05.2021 o godz. 1015 w Gminnych Służbach Technicznych i Komunalnych 

w pokoju kierownika (pokój nr 1). W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę 

przeprowadzona zostanie dodatkowo licytacja ustna. O konieczności przeprowadzenia licytacji 

ustnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

VII. Kopiarka sprzedana zostanie oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę. 

 
VIII. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży. 

 

IX. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu należności.  

 

X. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert, bez podania przyczyn. 
 

 

 

 Biesiekierz, dnia 15 kwietnia 2021 r.                                                                          

Kierownik GSTiK 

/-/ Jan Rodak 

 

mailto:gstik@biesiekierz.eu

