
Pruszków, 26.06.2020 r. 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych . 

1. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż 
środków trwałych podzielonych na poniższe zadania opisane w pkt 4: 
2. Nazwa i siedziba sprzedającego: - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. 
ul. Stefana Bryły 6,  05-800 Pruszków, tel. 515258519, Strona internetowa : www.mzo.pl. 
3. Sprzedawane środki  trwałe : będące przedmiotem przetargu,  można obejrzeć w 
siedzibie ogłaszającego,  po uprzednim umówieniu się, od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00 – 15.00 do dnia 06.07.2020 r. W  sprawie oględzin prosimy kontaktować się  pod 
numer tel.  515 258 518, 515 258 519. 
4. Rodzaj, typ sprzedawanego majątku; 

 
Zadanie nr 1  

• Kosiarka Simplicity CONQUEST 23 hp z pługiem 

• Silnik spalinowy - benzyna 

Opis stanu technicznego: sprawny 

• Cena wywoławcza – 2 500,00 zł 

• Wadium – nie dotyczy 

 

 

 

http://www.mzo.pl/


Zadanie nr 2 
• Kosiarka Husqvarna ze szczotką do zamiatania 

• Silnik spalinowy – kawasaki benzyna 

Opis stanu technicznego: silnik nie odpala  

• Cena wywoławcza – 1 200,00 zł 

• Wadium – nie dotyczy 

 

Zadanie nr 3 
• Kosiarka Amazone 

• Silnik spalinowy – diesel 

• Przebieg – 487,3 h 

• Rok produkcji – 2009 

• Nr PH00004736 

Opis stanu technicznego: sprawna, kosząca, jeżdżąca 

• Cena wywoławcza – 23 000,00 zł 

• Wadium – 1 000,00 zł 

 



Zadanie nr 4 
• Kosiarka wysięgnikowa MASCHIO GASPARDO CRISTINA – do ciągnika rolniczego 

• Rok Produkcji – 2011 

• Nr 11HFD0277 

Opis stanu technicznego: sprawna 

• Cena wywoławcza – 25 000,00 zł 

• Wadium – 1 000,00 zł 

 

 

Zadanie nr 5 
• Ramię opryskiwacza rolniczego 

Opis stanu technicznego: sprawne, prawie nieużywane 

• Cena wywoławcza – 200,00 zł 

• Wadium – nie dotyczy 

 

 

 
 
 



Zadanie nr 6 

• Zagęszczarka spalinowa VANGUARD  

• Silnik benzynowy BRIGGS&STRATTON 
Opis stanu technicznego: sprawna 

• Cena wywoławcza – 400,00 zł 

• Wadium – nie dotyczy 

   

Zadanie nr 7 

• Przyczepa ciężarowa dwu-osiowa NIEWIADÓW A3000 

• Dopuszczalna ładowność 1350 kg 

• Nr VIN: SWNA3002080001514 

• Rok produkcji – 2008 
Opis stanu technicznego: sprawna, brak aktualnego badania technicznego 

• Cena wywoławcza – 3 000,00 zł 

• Wadium – 200,00 zł 

   

 
 
Zadanie nr 8 

• Przyczepa kempingowa NIEWIADÓW N126D 

• Dopuszczalna ładowność 100 kg 

• Nr VIN: 31234 

• Rok produkcji – 1988 
Opis stanu technicznego: badania techniczne bezterminowo 

• Cena wywoławcza – 2 500,00 zł 

• Wadium – 200,00 zł 



 

 

     

 

WAŻNE !!! 

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA WIĘCEJ ZADAŃ FORMULARZ OFERTY TRZEBA 

WYPEŁNIĆ OSOBNO DLA KAŻDEGO ZADANIA. 

 

1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zwierać: 
a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta 
b) Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 
c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu nabycia lub, że 
podnosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu 
nabycia, 
d) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego. Wzór 
formularza ofertowego wraz z oświadczeniami  stanowi – załącznik nr 1. 
e) Wykonawcy chcący złożyć ofertę powinni wnieś wadium w wysokości 
określonej dla konkretnego zadania należy wpłacić do dnia 07-07-2020 r. na rachunek 
bankowy Sprzedającego: Bank Millennium; 48 1160 2202 0000 0003 4388 0848 z 
dopiskiem na przelewie „ WADIUM NA ZADANIE NR …..” 
 



2. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie . Na kopercie powinien zostać 
umieszczony dopisek „ Oferta przetargowa na zakup zadanie nr …………”. Oferty 
pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 
15.00, nie później jednak niż do dnia 07-07-2020 r. godzina 14:00 w siedzibie MZO w 
Pruszkowie. 
3. Termin związania ofertą. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany 
przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.  
4. Organizatorowi przetargu przysługuję prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny w zakresie każdego zadania.  
5. Dodatkowe informację: 
- sprzedający  wybierze oferenta, który zaoferuję najwyższą cenę na sprzedawane 
urządzenie; 
-warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie prawidłowej oferty oraz 
wpłacenie określonego wadium, 
- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 
odrzucone zwraca się w terminie 10 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 
odrzucenia oferty; 
Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia: 
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: uczestnik przetargu, który wygrał 
przetarg i uchyli się od zawarcia umowy, 
- sprzedający  odrzuca ofertę jeżeli: - została złożona po wyznaczonym terminie, w 
niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, nie zawiera 
danych i dokumentów, o których mowa w pkt.1 lub są one niekompletne, nieczytelne 
lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej 
za nową ofertę. 
- wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego 
ceny nabycia. 
- sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego 
ceny nabycia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. 1 

(pieczęć – Nazwa Kupującego) 

 

                                                      OFERTA PRZETARGOWA 

 „Na Kupno Środka trwałego zgodnie z zadaniem nr ……….” 

 

…………………………… ................................................................................................... 

 

.............................................................................................................................................. 

(nazwa i adres kupującego) 

 

………………………………………… 

(telefon) 

………………………………………… 

( e-mail) 

 

NIP: …………………………….,                    REGON: …………………………………. 

 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją ogłoszenia o sprzedaży środka trwałego zgodnie z zadaniem 

nr……………: oferuje/my: 

CENĘ BRUTTO WYNOSZĄCĄ 

…………………………………………………………………….. zł 

Słownie:……………………………………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam iż: 

- zapoznałem się warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu, 

- akceptuję warunki udziału w/w przetargu, 

- zapoznałem się z stanem oferowanego środka trwałego na którego składam ofertę, 

- uważam się za związanego z ofertą przez 30 dni. 

 

Data i podpis osoby upoważnionej 

 

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA WIĘCEJ ZADAŃ FORMULARZ OFERTY TRZEBA 

WYPEŁNIĆ OSOBNO DLA KAŻDEGO ZADANIA. 


