
         II przetarg ofertowy 

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

1.Sprzeda ż pomp gł ębinowych 

 
Sprzeda ż pomp gł ębinowych  

 
Dane techniczne 

 

Cena 
wywoławcz
a w zł. 

Wysokość 
wadium w zł. 

1.Hydro –Vacuum  GC.2.04.2.2, 
 

Rok produkcji 2002 4 300,00 
 

430,00 

2. Hydro –Vacuum GC.5.04.2.2, 
 

Rok produkcji 2000 900,00 90,00 

3. Hydro –Vacuum GC.3.06.2.2., silnik 
15 kW 
 

Rok produkcji 2004 5 300,00 530,00 

4. Hydro –Vacuum GC.2.04.2.2, 
 

Rok produkcji 2001 900,00 90,00 

5.SIGMA UGB 1-5 Silnik 7,4 kW Rok produkcji 1987 900,00 90,00 

6.SUMOTO SPO 46-6 Silnik 9,2 Rok produkcji 2011 5 600,00 560,00 
7.LOVARA typ. 4762179 A.A. Silnik 7,5 kW Rok produkcji 2005 3 400,00 340,00 
2. Sprzeda ż samochodu ci ężarowego  

Sprzeda ż samochodu ci ężarowego 
FS Lublin (ANDORIA MOT Sp. z 
o.o. 

Rok produkcji 
2004,przebieg:205070 km, 
pojemność 2417,00, moc 
silnika:66 kW, dopuszczalna 
masa całkowita:2 900 kg., 
ładowność 
dopuszczalna:1070 kg., 
liczba osi:2, liczba miejsc:3, 
zamontowany hak 
holowniczy. 
 

Cena 
wywoławcza w 
zł. 

Wysokość wadium 
w zł. 

 
1 900,00  

 
190,00 

 
1.Przystępując do niniejszego przetargu pisemnego ofertowego, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium (wysokość wadium określona w tabelach i przypisana jest do każdego urządzenia).Potwierdzenie 
wniesienia wadium należy załączyć do złożonej oferty. 
2..Wadium należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr 
rachunku 21 1050 1520 1000 0024 2874 0381. 
3.Urządzenia można oglądać w godz. Od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  przybycia  z 
Kierownikiem Wodociągów, tel.  61 8178 070. 
4.Przystępujac do przetargu Oferent oświadcza, ze znany jest mu stan techniczny 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. 
Przetarg odb ędzie si ę 17.04. 2018 r. o godz. 11.00 w Zakładzie Komunalny m przy ul. Pozna ńskiej  2 w 
Kostrzynie 
 

 

 

 

 


