
Płock, 18.12.2019 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17,  

09-400 Płock zaprasza do składania ofert na nabycie poniższego używanego 

majątku: 
 

L.p. Nazwa środka Opis Ilość Cena w 

zł/szt. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 lampy przemysłowe 

rtęciowe  

typ OPR-250, waga 7,2kg 72 2  

2 przyczepa ciągnikowa 

typ T040 

rok produkcji 2000,  (brak dokumentacji homologacyjnej, brak felg i ogumienia, 

widoczne ogniska korozji na zabudowie), 

1 1.000 

3 koparko-ładowarka 

17T MIKRUS 

MIKRUS rok produkcji 2007 – kompletny, na wyposażeniu 2 chwytaki do kostek 

oraz baloty słomy , widoczne ogniska korozji, , 

1 7.000 

4 

 

Przenośniki spiralne  z materiałów odpornych na korozję o średnicy ϕ = 350mm, długość 8500 mm - szt. 3 

oraz o długość l = 3800 mm - szt. 2,  

5 800 

5 Wanna z blachy kwasoodpornej o grubości 3mm, długość 3350 mm, szerokość 1900 mm 

(góra) i 1100 mm (dół), wysokość 1300 mm,  

1 800 

6 Motoreduktory do napędu ww. przenośników - szt. 5 (jeden o mocy 3 kW, a pozostałe - brak 

tabliczek znamionowych). 

5 150 

7 Silniki elektryczne 132 KW/900 min 
-1

 2 1.000 

8 Podnośnik 

samochodowy 

dwukolumnowy śrubowy podnośnik remontowo-diagnostyczny z napędem 

elektrycznym, rok produkcji 2006 –  S 30 L udźwig 3,0t, kompletny,  

1 2.000 

9 Grzejnik  Wymiary 600x400mm 1 20 

10 Grzejnik Wymiary 600x600mm 1 25 

11 Grzejnik Wymiary 800x600mm 6 30 

12 Grzejnik Wymiary 1000x600mm 6 40 

13 Grzejnik  Wymiary 1200x600mm 2 50 

14 Kosiarka Dwutarczowa z napędem z WOM ciągnika, brak noży tnących 1 800 

15 Kosiarka samojezdna 

MURRAY  

Szerokość koszenia 2 x 40 cm, paliwo Pb, model 28U707, Typ 1179-E1, CODE 

020325ZD, produkcja USA, wyrzut boczny trawy, regulacja wysokości koszenia. 

1 800 

16 Ładowarka kołowa 

KRAMER 880 

rok produkcji 2007, remontu wymaga co najmniej: przedni most, układ kierowniczy, 

układ hamulcowy, instalacja elektryczna, regeneracji lub wymiany wymagają: układ 

skrętu 4 kół, łożyska na zwrotnicach, siłowniki, przeguby kół, łożyska w piastach kół, 

do wymiany szyba boczna lewa.  

1 20.000 

17 Przyczepa ciągnikowa 

typ T-035 

rok produkcji 2000 (brak dokumentacji homologacyjnej, brak felg i ogumienia, 

widoczne ogniska korozji na zabudowie), 

 800 

18 Zmywarka posadzek 

Karcher 

Rok produkcji 2000, konstrukcja plastikowa, bęben stalowy, brak innych informacji 1 500 

19 Zamgławiacz  Typ Mgła Ex, rok produkcji 2006, masa 35 kg, moc 1100W, służył do rozpylania 

substancji zapachowych, niekompletny. 

1 500 

20 Silniki hydrauliczne 

REXROTH 

Kraj produkcji – Austria. Silnik Brueninghaus Hydraulik Gmbh 250/60W, rok 

produkcji 1992, Oznaczenie: Nr AG32E 656-1-1-0, HS 32X 601-1-1, K/24. 

4 800 

 

Ofertę na zakup ww. majątku należy składać na poszczególne pozycje podając numer wg kolumny nr 1. i ilość do nabycia wg. kolumny nr 4. 

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie. W przypadku osoby fizycznej ofertę należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem z 

podaniem danych do kontaktu, a w przypadku osoby prawnej przez właściwie umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli z odpowiednimi 

pieczęciami firmowymi i imiennymi. Zaklejona koperta z ofertą musi być opisana - „Oferta na zakup używanego majątku” i złożona w 

Sekretariacie PGO Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock lub w pok. Nr 5 Budynku Administracyjnego Zakładu Przetwarzania Odpadów 

w Kobiernikach - do dnia 23.12.2019r.  do godziny 12:00. Dopuszcza się też złożenie oferty na adres  e-mail: sekretariat@pgoplock.pl w formie 

skanu oferty z oznaczeniem i podpisaniem jak wyżej. 

Ww. majątek znajduje się na terenie Zakładu, adres Kobierniki 42, 09-413 Sikórz, gdzie można dokonywać jego oględzin, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w godzinach 8.00 – 15.00.  

Osoby do kontaktu ze strony Sprzedającego: Pani Iza Agacka tel. (24) 366 23 66, e-mail: i.agacka@pgoplock.pl, Pan Przemysław Dybiec tel. 

(24) 364 01 72, e-mail: p.dybiec@pgoplock.pl. 

Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego odrzucenia oferty zgodnie z art. 395, 396 K.C. w terminie 7 dni od jej złożenia. 

Ceny z kolumny nr 5 są minimalnymi. Oferent musi złożyć ofertę na wybraną pozycję co najmniej równą iloczynowi ceny minimalnej i 

ilości sztuk jaką zamierza kupić. Sprzedający dokona oceny ofert na poszczególne pozycje w ten sposób, że wybierze oferty o najwyższej 

cenie. 
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