
Zakład Komunalny w Kostrzynie, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn zaprasza do składania ofert 

pisemnych w trybie przetargu publicznego na sprzedaż następującego urządzenia: 

 

Lp. Przedmiot  
Cena wywoławcza 

 
Wadium Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu 

 
 

1 

 
Hydrofor  

nr fabryczny 55165 

Fabryka urządzeń 
wodnych i wiertniczych 
„Prowodrol” Sulechów 
Nr fabryczny: 55165 
Rok budowy: 1984 
V= 6m3 

 
990,00 

 
100,00 

 
 

2 

 
Hydrofor  

nr fabryczny 55164 

Fabryka urządzeń 
wodnych i wiertniczych 
„Prowodrol” Sulechów 
Nr fabryczny: 55164 
Rok budowy: 1984 
V= 6m3 

 
990,00 

 
100,00 

 
 

3 

 
 

Odżelaziacz 

Fabryka urządzeń 
wodnych i wiertniczych 
„Prowodrol” Sulechów 
Nr fabryczny: 80529 
Rok budowy: 1984 
Średnica DN 180 
Przedmiot uszkodzony na 
skutek wieloletniej 
eksploatacji 

 
 

1210,00 

 
 

120,00 

 

1. Przystępując do niniejszego przetargu pisemnego ofertowego, każdy Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium (wysokość wadium określona w tabeli przypisana jest do urządzenia). 

Potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do złożonej oferty.  

2. Wadium należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego do dnia 07 października 2021 r.: 

ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku 21 1050 1520 1000 0024 2874 0381.  

3. Urządzenie można oglądać do 07.10.2021r. w godz. Od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 616698932.  

4. Przystępując do przetargu Oferent oświadcza, ze znany jest mu stan techniczny urządzeń i nie 

wnosi w tym zakresie 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.  

 

 

 

 

 



MIEJSCE POSTĘPOWANIA 

 

1. Zabezpieczone hasłem oferty w postaci skanu lub wersji elektronicznej należy składać na niżej 

podany adres email:  

zamowienia@zkkostrzyn.pl 

 

2. Czas postępowania: 

2.1. Zabezpieczone hasłem oferty w postaci skanu lub wersji elektronicznej należy składać 

do dnia 08.10.2021 r. do godziny: 12:00. 

2.2. Hasło do otwarcia oferty należy przesłać odrębną wiadomością email do dnia 

08.10.2021 r. do godziny 12:30. 

 

mailto:zamowienia@zkkostrzyn.pl

