
Ogrodzieniec,  20.11.2014 

 

 

                  OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

 

                     Zakład  Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu,  Plac Wolności 42,  

                       Ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż sprzętu:  

Zamiatarka ciągnikowa drogowa marki SILESIA typ TS 500, 
rok produkcji 1994,  
nr fabryczny 500002   
  
Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny. 
 
1.   Cena wywoławcza wynosi   2800,00 –zł.  Wadium wynosi  280,00zł 
 
 OPIS PRZEDMIOTU 
 
Zamiatarka jest kompletna, sprawna technicznie. Zamiatarka drogowa jest ciągnięta i posiada 
napędzane hydraulicznie poszczególne elementy robocze. Napęd hydraulicznej pompy 
roboczej odbywa się od wału przekazywania mocy z ciągnika rolniczego. 
Zamiatarka drogowa 
- posiada pojemnik na wodę do zraszania jezdni wraz z dyszami oraz przewodami i pompą 
- w przedniej części ramy zamocowane  są dwie szczotki pionowe, 
- w części tylnej zamocowana jest szczotka poprzeczna, 
- zamiatarka posiada instalację hydrauliczną ze zbiornikiem nadmiarowym oleju oraz silniki 
hydrauliczne napędzające szczotki, 
- zamiatarka posiada instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego zasilaną z instalacji 
elektrycznej ciągnika, 
- zamiatarka posiada pulpit sterowniczy do sterowania położenia szczotek. 
Zamiatarka była bardzo mało używana. W czasie użytkowania były przeprowadzane drobne 
naprawy bieżące oraz konserwacja bieżąca. 
 
Przedmiot przetargu wolny jest od roszczeń, zobowiązań oraz obciążeń osób trzecich. 
 
 
Sprzęt przeznaczony do zbycia można oglądać pod adresem: 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, oś E. Orzeszkowej 2a ( Baza techniczna  ) 
od piątku 21.11.2014r do czwartku 27.11.2014r w dni robocze  w godz. 6.00 – 14.00  po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
Osoba do kontaktu: Kierownik Grażyna Gaweł Tel. 504064481 
 
2. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 28 listopada 2014r o godz.12.00 w 
siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42 



3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej przedmiotu przetargu tj. 280,00 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt  złotych ). 

4. Wadium w wysokości 280,00zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 listopada 2014r na 
adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 
42, nr konta  PKO BP 49 1020 2498 0000 8002 0437 0847 

5. Wadium  złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 
Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi po odwołaniu lub 
zamknięciu przetargu ( jednak nie później niż przed upływem 5dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu). 
 
6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
Postąpienie  wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 28,00zł 
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie nie później niż 7 dni od 
zamknięcia przetargu. 
Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% 
 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 

 

 

 
 
 

 

 


