
Oferta zbycia środków ruchomych: 
 

 elektronicznej centrali telefonicznej ELKOR DGT 3450 K  
(nr inwent. 626-5249) o pojemności 196 NN-40 NN do podłączenia aparatów 
telefonicznych nr 1124, rok budowy 1996, 

 systemu łączności alarmowo – rozgłoszeniowej typu TEDAN  
wraz ze stanowiskiem dyspozytorskim typu SD o pojemności 50 NN,  
nr fabr. 1/97 (brak nr inwent.), rok budowy 1996, 

 
w drodze przyjęcia oferty. 

 
System TEDAN wraz ze stanowiskiem dyspozytorskim typu SD o pojemności 50 NN,  
nr fabr. 1/97 jest systemem będącym środkiem ogólnokopalnianej łączności alarmowo-
rozgłoszeniowej i telefonicznej, przeznaczonej do simpleksowego porozumiewania się 
dyspozytora kopalni z załogą dołową  w celu szybkiego przepływu informacji, rozgłaszania 
komunikatów  i sygnałów ewakuacyjnych oraz łączenia się pracowników między sobą. 
Elektroniczna centrala telefoniczna ELKOR DGT 3450 K (nr inwent. 626-5249) o pojemności 
196 NN-40 NN do podłączenia aparatów telefonicznych nr 1124 współpracowała z systemem 
TEDAN. Urządzenia te zostały wyłączone z eksploatacji  w styczniu 2013r. Zabudowane były 
w budynku administracyjnym – dyspozytorni pompowni SATURN w Czeladzi. 
Urządzenia do czasu ich demontażu były sprawne technicznie. Okres eksploatacji  
(od 1996 r.) wynosił 16 lat. 
 
Łączna cena 5.300,00 zł netto 
 
Do ceny sprzedaży w/w środków ruchomych zostanie doliczony podatek od towarów i usług 
wg stawki zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 
 
 
Data wyceny 06.02.2013r. 
Data ostatniego przetargu; 12.07.2013r. 
Oferta  ważna do dnia: 06.02.2014r. 

 
 
Dokumenty niezbędne do złożenia oferty: 
 
- Kopie dowodu tożsamości w odniesieniu do osób fizycznych, a w przypadku podmiotów 

gospodarczych dodatkowo kopia aktualnego wypisu z rejestru handlowego  
albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentów,  
z których wynika umocowanie osoby składającej ofertę, 

- przedłożenie podpisanego oświadczenia o tym, iż oferent  zapoznał się i akceptuje  
bez zastrzeżeń : 
o stan faktyczny (techniczny) i prawny przedmiotu zbycia, 
o postanowienia “Regulaminu sprzedaży oraz oddawania mienia Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń SA do odpłatnego korzystania innym podmiotom, z wyjątkiem sprzedaży 
nieruchomości.” 

o treść OFERTY zbycia środków ruchomych – elektronicznej centrali telefonicznej 
ELKOR DGT 3450 K oraz systemu łączności alarmowo – rozgłoszeniowej typu 
TEDAN wraz ze stanowiskiem dyspozytorskim typu SD o pojemności 50 NN  
w drodze przyjęcia oferty. 

 
Przedmiot oferty może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 800–1400, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zakładem Centralny Zakładem 
Odwadniania Kopalń w Czeladzi, przy ul. Kościuszki 9, pod numerem telefonu  
(32) 265-15-35 wew. 540. 
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: (32) 35-13-361,  
  35-13-362. 
 



Oferent , którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży 
przed zawarciem umowy sprzedaży, przy czym 100 % ceny sprzedaży oferent zobowiązany 
jest uiścić w terminie do 14 dni licząc od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie 
przyjęcia oferty. 
 
Cena składnika mienia objętego ofertą nie zawiera podatku od towarów i usług. 
 
Sprzedaż środków ruchomych odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie 
sprzedaży oraz oddawania mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA do odpłatnego 
korzystania innym podmiotom z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości.” W części 
nieuregulowanej w niniejszej ofercie obowiązują przepisy ujęte w „Regulaminie sprzedaży 
oraz oddawania mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA do odpłatnego korzystania innym 
podmiotom z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości.”, który jest do wglądu w siedzibie Spółki, 
Rejonów Spółki i na stronie internetowej www.srk.com.pl. 
 
 
Przyjęcie oferty następuje w formie uchwały podjętej przez Zarząd Spółki. 
 

 


