Związek Gmin Karkonoskich
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice
http://www.zgk-karkonosze.pl/bip/
e-mail: biuro@karkonosze.eu tel.75 718 24 15
e-mail: a.wojcik@karkonosze.eu tel. 75 718 33 23; fax. 75 64 39 920

Ogłoszenie o przetargu pn.
Sprzedaż środków trwałych – kompaktora, ładowarki teleskopowej,
kanałowej prasy belującej należących do Związku Gmin Karkonoskich
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Związek Gmin Karkonoskich
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice tel.75 718 24 15; 75 718 33 23
Fax 75 643 99 20
strona internetowa : http://www.zgk-karkonosze.pl/bip/
e – mail: biuro@karkonosze.eu; a.wojcik@karkonosze.eu
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 25-10-2013r.
w Związku Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe:
Kompaktor, ładowarkę teleskopową, kanałową prasę belująca, będące przedmiotem przetargu
można obejrzeć Zakładzie Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich w Ścięgnach Kostrzycy.
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 do dnia 25-10-2013r.
4.1 Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników:
1. nazwa maszyny: Kompaktor
2. marka, typ: BOMAG
3. nr modelu: BC 671 RB
4. nr identyfikacyjny: 101570321039
5. rok produkcji: 1999 r.
6. producent: BOMAG FAYAT GROUP
7. masa własna 32 400 kg
8. silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy 261 kW
9. układ kierowniczy: wahadłowo – przegubowy
10. rodzaj napędu: 4 x 4, hydrostatyczny
11. liczba kół zagęszczających: 4 szt.
12. spychak z lemieszem o wymiarach: szer. 3800 mm, wys. 1950 mm,
13. kolor powłoki lakierowej – żółty
Wyposażenie:
1. Standardowe
2. Kabina operatora klimatyzowana
3. Dodatkowe: radio CD, zegar ścienny elektryczny
Opis stanu technicznego:
Kompaktor sprawny, kompletny. Praca mechanizmów bez zastrzeżeń, ilość przepracowanych
godzin: 11 362 mth.
1. Kabina operatora:
1.1. nadmiernie zużyte (przetarte) pokrycie tapicerskie siedziska fotela operatora,
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1.2. nie działa podgrzewanie fotela operatora,
1.3. uszkodzony wyłącznik obrotowy instalacji klimatyzacji,
1.4. rozerwana wykładzina lewego przedniego kanału nawiewu,
1.5. pęknięte szkło lusterka zewnętrznego lewego
2. Nadwozie
2.1. znaczne ubytki powłoki lakierowej, liczne ogniska korozji
3. Podwozie
3.1. zwiększone luzy w mechanizmie wahadłowo – przegubowym układu
kierowniczego
4. Spychak – lemiesz
4.1. powierzchnia robocza zużyta eksploatacyjnie,
4.2. dolna krawędź noży – wyszczerbiona,
5. Silnik bez widocznych wycieków – sprawny, po naprawie awaryjnej wykonanej przy
stanie licznika 9 442 mth,
6. Elementy układu hydraulicznego sprawne – bez widocznych wycieków
7. Koła zagęszczające
7.1. tylna oś – po regeneracji, zamontowane nowe nakładki na łapy ugniatające
przednia
7.2. oś – zużyte nakładki na łapach ugniatających
Warunki pracy: praca na składowisku odpadów przy stromych zboczach
4.2 Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników:
1. nazwa maszyny: Ładowarka teleskopowa
2. marka, typ: BOBCAT 4060
3. model: T 3093 CD
4. nr identyfikacyjny: 360811343
5. rok produkcji: 2002 r.
6. producent: BOBCAT France
7. masa własna 7 600 kg
8. Silnik Perkins wysokoprężny 4 cylindrowy o pojemności 3 990 cm3 i mocy 76,5 kW
9. Układ kierowniczy: dwie osie skrętne
10. Rodzaj napędu: 4 x 4 hydrostatyczny
11. Udźwig maksymalny: 3 000 kg
12. Maksymalna wysokość podnoszenia: 9 300 mm
13. Maksymalny zasięg 6 450 mm
14. Siła odspajania: 5 000 daN
15. Liczba kół: 4 szt.
16. Ogumienie standardowe 400/70-20
17. Kolor powłoki lakierowej – biały
Opis stanu technicznego:
Ładowarka kompletna, niesprawna – nie można uruchomić silnika. Ilość przepracowanych
godzin: 10 807,53 mth. W czasie oględzin zewnętrznych ładowarki stwierdzono:
1. Kabina operatora:
1.1. nadmiernie zużyte (przetarte, poplamione) pokrycie tapicerskie siedziska fotela
operatora,
1.2. brak lusterka zewnętrznego lewego,
1.3. pęknięte koło kierownicy,
2. Nadwozie:
2.1. znaczne ubytki powłoki lakierowej
2.2. liczne ogniska korozji
3. Instalacja elektryczna – niesprawny akumulator
4. Podwozie:
4.1. wycieki oleju przy siłowniku kołyski przedniego mostu,
4.2. wycieki oleju z tylnego mostu
5. Wysięgnik teleskopowy:
5.1. przyłącze do mocowania osprzętu – naprawiane (dodatkowo wzmacniane)
5.2. kaseta wysięgnika – widoczne ślady wycieków oleju
6. Silnik – niesprawny:
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6.1. próby uruchomienia nie dały pozytywnych rezultatów (wał korbowy silnika obraca
się)
6.2. wyciek oleju przy pokrywie zaworów
7. Koła:
7.1. opony: producent Michelin i Mitas, zużyte 100%
4.3 Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników:
1. nazwa maszyny: Kanałowa prasa belująca
2. marka, typ: AVOS
3. nr modelu: BP1410S
4. nr identyfikacyjny: 60175S
5. rok produkcji: 2004 r.
6. producent: AVERMANN Maschinenfabrik Osnabruck
7. masa własna 13 500 kg
8. wymiary dł. (bez ześlizgu beli) 6m, szer. 1,77m, wys. 3,8m
9. długość szybu napełniania 1, 4 m, szerokość szybu napełniania 1,1m
10. Napęd hydrauliczny o mocy 22 kW
11. Siła prasowania 500kN
12. Przepustowość 390 m3/h
13. Ciężar beli 350-550 kg
14. Sterowanie automatyczne, automatyczne urządzenie wiążące drutem o śr. 3,2mm w ilości
4 szt.
15. kolor powłoki lakierowej – zielony
Wyposażenie:
1. Standardowe
Opis stanu technicznego:
Prasa wyłączona z eksploatacji od 2011 r., rozmontowana, przechowywana pod wiatą. Szafa
sterownicza kompletna, odłączona od maszyny, przechowywana jest w pomieszczeniu
zamkniętym.
Ilość przepracowanych godzin: 9 452,83h
5.1. Cena wywoławcza kompaktora
Cena brutto: 182 850,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt zł
00/100)
5.2. Cena wywoławcza ładowarki teleskopowej
Cena brutto: 22 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł 00/100)
5.3. Cena wywoławcza kanałowej prasy belującej
Cena brutto: 80 700,00 zł(słownie; osiemdziesiąt tysięcy siedemset zł 00/100)
6. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej kompaktora tj. w kwocie 9 142,50zł.
i / lub
Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej ładowarki teleskopowej tj. w kwocie 1 100,00zł
i/lub
Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej kanałowej prasy belującej tj. w kwocie
4 035,00zł
należy wpłacić do dnia 25-10-2013r. na rachunek bankowy Sprzedającego :
Bank Zachodni WBK SA VI Oddział w Jeleniej Górze 50 1500 1429 1214 2004 9506 0000.
7. W przypadku kiedy jeden oferent jest zainteresowany zakupem więcej niż jednego pojazdu –
oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, oddzielnie na każdy pojazd.

8. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
a ) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
b ) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
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c ) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu nabycia lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu nabycia,
d ) dowód wniesienia wadium,
e ) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego wraz z oświadczeniami – załącznik nr 1, 2 i 3
9. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek
„Oferta przetargowa na zakup kompaktora ” lub „ Oferta przetargowa na zakup ładowarki
teleskopowej” lub ”Oferta przetargowa na zakup kanałowej prasy belującej”
Oferty pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do
15:00, nie później jednak niż do dnia 25-10-2013r w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich.
10. Termin związania ofertą .
Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 21 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12. Dodatkowe informacje :
a. przetarg jest prowadzony na podstawie Uchwały Nr 29/28/12 Zarządu Związku Gmin
Karkonoskich z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
kompaktora BOMAG TYP BC 671 RB;
b. przetarg jest prowadzony na podstawie Uchwały Nr 30/28/12 Zarządu Związku Gmin
Karkonoskich z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
ładowarki kołowej BOBCAT Typ T 3093 CD;
c. przetarg jest prowadzony na podstawie Uchwały Nr 49/39/13 Zarządu Związku Gmin
Karkonoskich z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
kanałowej prasy belującej;
d. komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany
urządzenie;
e. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium;
f. wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu;
g. 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;
h. wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;
i. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
j. komisja przetargowa 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. 8 lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę.
 odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
13. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
 Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia wyboru przez komisję
przetargową najkorzystniejszej oferty..
 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu
przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego nie dłuższym niż 7 dni.
 Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny
nabycia.
 Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego
ceny nabycia.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA
do przetargu na:
sprzedaż KOMPAKTORA
Dane OFERENTA:
………..………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko oferenta / nazwa oferenta
…………………………………………………………………………………………………...
adres zamieszkania / siedziba firmy
Nr telefonu/ faksu ……………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………….……………………………….…….
REGON …………………………………………………………..…………………………….
Składam ofertę zakupu kompaktora za kwotę:
cena nabycia …………………………………………………………………….…………. zł
(słownie ………………………………………………………………………….…………....)
Warunki zapłaty……………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, iż:
 zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu
o przetargu na sprzedaż kompaktora,
 akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,
 zapoznałem się ze stanem oferowanego kompaktora/*nie zapoznałem się ze stanem
oferowanego kompaktora i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające
z rezygnacji z oględzin,
 wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny,
 uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 21 dni.

W załączeniu:
dowód wniesienia wadium

____________________________
Podpis osoby/osób upoważnionych

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA
do przetargu na:
sprzedaż ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ
Dane OFERENTA:
………..………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko oferenta / nazwa oferenta
…………………………………………………………………………………………………...
adres zamieszkania / siedziba firmy
Nr telefonu/ faksu ……………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………….……………………………….…….
REGON …………………………………………………………..…………………………….
Składam ofertę zakupu ładowarki teleskopowej za kwotę:
cena nabycia …………………………………………………………………….…………. zł
(słownie ………………………………………………………………………….…………....)
Warunki zapłaty……………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, iż:
 zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu
o przetargu na sprzedaż ładowarki teleskopowej,
 akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,
 zapoznałem się ze stanem oferowanej ładowarki teleskopowej /*nie zapoznałem się ze
stanem oferowanej ładowarki teleskopowej i jestem świadomy odpowiedzialności za
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny,
 uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 21 dni.

W załączeniu:
dowód wniesienia wadium

____________________________
Podpis osoby/osób upoważnionych

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA
do przetargu na:
sprzedaż KANAŁOWEJ PRASY BELUJĄCEJ
Dane OFERENTA:
………..………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko oferenta / nazwa oferenta
…………………………………………………………………………………………………...
adres zamieszkania / siedziba firmy
Nr telefonu/ faksu ……………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………….……………………………….…….
REGON …………………………………………………………..…………………………….
Składam ofertę zakupu kanałowej prasy belującej za kwotę:
cena nabycia …………………………………………………………………….…………. zł
(słownie ………………………………………………………………………….…………....)
Warunki zapłaty……………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, iż:
 zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu
o przetargu na sprzedaż kanałowej prasy belującej,
 akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,
 zapoznałem się ze stanem oferowanej kanałowej prasy belującej /*nie zapoznałem się
ze stanem oferowanej kanałowej prasy belującej i jestem świadomy
odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny,
 uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 21 dni.

W załączeniu:
dowód wniesienia wadium

____________________________
Podpis osoby/osób upoważnionych

* niepotrzebne skreślić
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