
 

Zakład Komunalny w Kostrzynie, ul. Pozna ńska 2, 62-025 Kostrzyn zaprasza do składania ofert  pisemnych  w trybie II 
przetargu  publicznego  na sprzeda ż następujących urz ądzeń: 

I.  Sprzedaż agregatu pr ądotwórczego 

                   Wyszczególnienie       Dane techniczne Cena 
wywoławcza w zl. 

Wysokość 
wadium w zł. 

   Zestawu   Silnika   Prądnicy 8 500,00 850,00 
Moc 100 kW 160 KM 100 kVA 
Rodzaj (typ) 24 ZPP 16 H6 TOA-12104 
Nr fabryczny 2967 11459 560959 
Rok produkcji 1984 1975 1975 
Producent ZM Wola-

Warszawa 
ZM Wola-Warszawa MEZ – 

FRENSTAT - 
Czechy 

Przetarg odb ędzie si ę  20 maja 2016 r. o godz. 9.00 w Zakładzie Komunaln ym przy ul. Pozna ńskiej  2 w Kostrzynie 

1.Przystępując do niniejszego przetargu pisemnego ofertowego, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości : 850,00 zł. (słownie:osiemsetpi ęćdziesi ątzłotych00/100). 

2.Wadium należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:   ING BANK ŚLĄSKI nr 57 1050 1520 1000 0023 6303 3776 w 
tytule przelewu należy podać nazwę przetargu. 

3.Agregat można oglądać  na Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie przy ul. Słowackiego 5 w godz. od 10.00-15.00, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu  przybycia  z Kierownikiem Wodociągów, tel. 664 142 681 lub 61 8178 070. 

4.Przystępujac do przetargu Oferent oświadcza, ze znany jest mu stan techniczny agregatu. 

5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. 

6.Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

7.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

II.              Sprzeda ż mikrosita 

Przedmiot przetargu  Parametry  Cena wywoławcza 
w zł. 

Wysokość wadium w 
zł. 

 
Mikrosito Rotomat Huber Ro 9 

Rok produkcji 1999 
 

38 750,00 
 
 
 
 

3 800,00 
 
 
 
 

Nr fabryczny 206400 
Prześwit Ø5 
 
Szerokość 400 mm. 

Przetarg odb ędzie si ę 20 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Komunaln ym przy ul. Pozna ńskiej  2 w Kostrzynie 

1.Przystępując do niniejszego przetargu pisemnego ofertowego, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości : 3 800,00 zł. (słownie:trzytysi ąceosiemsetzłotych00/100). 

2..Wadium należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:   ING BANK ŚLĄSKI nr 57 1050 1520 1000 0023 6303 3776 w 
tytule przelewu należy podać nazwę przetargu. 

3.Mikrosito  można oglądać  na Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn, w godz. od 10.00-15.00, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu  przybycia  z Kierownikiem Oczyszczalni  tel. 692 419 669 lub 61 8178 069. 

4.Przystępujac do przetargu Oferent oświadcza, ze znany jest mu stan techniczny mikrosita i nie wnosi zastrzeżeń. 

5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. 

6.Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

7.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 



 

III. Sprzeda ż kosiarki rotacyjnej ZO81/1 

Przedmiot przetargu  Parametry  Cena wywoławcza 
w zł. 

Wysokość wadium w 
zł. 

 
Kosiarka rotacyjna ZO81/1 

Rok produkcji 1990 
 

 
4.000,00 

 
400,00 

Szerokość pasa koszenia: 1,2 m   
 
Przystosowana do pracy z 
ciągnikiem Ursus C355, C360, 

  

Przetarg odb ędzie si ę  20 maja 2016 r. o godz. 11.00 w Zakładzie Komunal nym przy ul. Pozna ńskiej  2 w Kostrzynie 

1.Przystępując do niniejszego przetargu pisemnego ofertowego, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości : 400,00 zł. (słownie:czterystazłotych00/100) 

2..Wadium należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:   ING BANK ŚLĄSKI nr 57 1050 1520 1000 0023 6303 3776 w 
tytule przelewu należy podać nazwę przetargu. 

3.Kosiarkę rotacyjną  można oglądać  na Oczyszczalni Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn, w godz. od 10.00-15.00, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu  przybycia  z Kierownikiem Oczyszczalni  tel. 692 419 669 lub 61 8178 069. 

4.Przystępujac do przetargu Oferent oświadcza, ze znany jest mu stan techniczny kosiarki i nie wnosi zastrzeżeń. 

5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. 

6.Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

7.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

IV. Sprzeda ż agregatu spr ężarkowego 

Przedmiot przetargu  Parametry  Cena wywoławcza w 
zł. 

Wysokość wadium w 
zł. 

 
Agregat spr ężarkowy WAN-AW 

Rok produkcji :1981 
 

 
2.000,00 
 
 
 

 
200,00 
 
 
 

Nr. fabryczny: 822 
Ilość cylindrów: 3 
 
Wydajność: 80m3/h 
Moc napędu: 11 KW 

Przetarg odb ędzie si ę 20 maja 2016 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Komunaln ym przy ul. Pozna ńskiej  2 w Kostrzynie 

1.Przystępując do niniejszego przetargu pisemnego ofertowego, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości : 200,00 zł. (słownie:dwiesciezłotych00/100). 

2.Wadium należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:   ING BANK ŚLĄSKI nr 57 1050 1520 1000 0023 6303 3776 w 
tytule przelewu należy podać nazwę przetargu. 

3.Agregat sprężarkowy  można oglądać  na Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie przy ul. Słowackiego 5 w godz. od 10.00-
15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  przybycia  z Kierownikiem Wodociągów, tel. 664 142 681 lub 61 8178 070. 

4.Przystępujac do przetargu Oferent oświadcza, ze znany jest mu stan techniczny agregatu sprężarkowego i nie wnosi 
zastrzezeń. 

5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. 

6.Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

7.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

 
 



 
 
V. Sprzeda ż samochodu 

Przedmiot przetargu  Parametry  Cena 
wywoławcza w zł. 

Wysokość 
wadium w zł. 

 
Samochód ci ężarowy marki FS-Lublin 
3322 TOWOS  

Rok produkcji :1999 
 

 
2.000,00 
 

 
200,00 
 

Nr. rejestracyjny: PZ 00468   
Nr VIN: SUL332212X0038584 

Dopuszczalna ładowność: 900 kg. 
Max. Masa całkowita: 2900 kg. 

Masa własna: 2000 kg. 
Liczba osi: 2 

Dopuszczalny nacisk osi: 17,00kN   
Pojemność silnika:2.417,00 cm3 

Przetarg odb ędzie si ę 20 maja 2016 r. o godz. 13.00 w Zakładzie Komunaln ym przy ul. Pozna ńskiej  2 w Kostrzynie 

1.Przystępując do niniejszego przetargu pisemnego ofertowego, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości : 200,00 zł. (słownie:dwie ściezłotych00/100). 

2.Wadium należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:   ING BANK ŚLĄSKI nr 57 1050 1520 1000 0023 6303 3776 w 
tytule przelewu należy podać nazwę przetargu. 

3.Samochód można oglądać  na  Przepompowni Ścieków przy ul. Ignacewo w godz. od 10.00-15.00, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu  przybycia  z Kierownikiem Wodociągów, tel. 664 142 681 lub 61 8178 070. 

4.Przystępujac do przetargu Oferent oświadcza, ze znany jest mu stan techniczny samochodu i nie wnosi zastrzeżeń. 

5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. 

6.Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

7.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

 

 

 

 

 


