
II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI 

 

Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż:  

Maszyny: Rozdrabniacz do gałęzi  

 

1. Dane techniczne przedmiotu zbycia: 

 Marka, typ - JUNKKARI, HJ 5, 

 Barwa - bordowa, 

 Rok produkcji - 2003, 

 Wydajność - 4 - 8 m2/h, 

 Ilość noży tnących  - 4 

 Masa - 295 kg. 

 

Opis techniczny maszyny:  

Rozdrabniacz do gałęzi JUNKKARI, HJ 5M przeznaczony jest do rozdrabiania odpadów 

drzewnych i gałęzi o maksymalnej średnicy pnia do 170 mm na powierzchniach zrębowych, 

usuwania zbędnych nalotów, przygotowania terenu do odnowień, zakładania szlaków  

zrywkowych, oczyszczania terenu pod liniami energetycznymi itp. Zbudowany jest z korpusu stalowego, bębna 

roboczego o średnicy wirnika /tarczy rozdrabniającej/ 630 mm, płoż roboczych i skrzynki przekładniowej. 

Rozdrabniacz HJ 5 jest mocowany do ciągnika rolniczego - trzypunktowo. Napędzany jest od hydrauliki 

ciągnika poprzez wałek WOM. Wygodny i nisko osadzony lej wsadowy nie wymaga wysiłku w czasie pracy. 

Wysokość gabarytowa w pozycji transportowej wynosi 2400 mm. 

 

Stan techniczny maszyny:  

• rozdrabniacz kompletny - wg oświadczenia użytkownika, sprawny technicznie,  

• lakier zewnętrzny - wypłowiały częściowo zniszczony, 

• widoczne ośrodki postępującej korozji. 

• szacunkowy stopień zużycia rozdrabniacza - ustala się na 50 %  

 

2. Maszynę będąca przedmiotem zbycia można obejrzeć w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku 

Pomorskim ul. Sobieskiego 8, w dniach od 08.06.2018-21.06.2018 w dni robocze,  w godzinach 08:00-14:00, 

po wcześniejszym uzgodnieniu daty pod nr telefonu 94 36 344 47. 

 

3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3315,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta piętnaście 

złotych 00/100). Jest to najniższa możliwa cena, jaką może zaoferować oferent. 

 

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 166,00 zł. 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy gminy Drawsko Pomorskie 12 1020 2847 0000 1702 0009 

6602 z dopiskiem „Wadium - rozdrabniacz" w terminie do dnia 21.06.2018 r. do godz. 12:00. W dniu 

przetargu kwota wadium winna znajdować się na koncie bankowym Urzędu Miejskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

 

5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru - załącznik nr 1 oraz 

powinna zawierać: 

1) Imię i nazwisko lub firmę, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta. 

2) Oferowaną cenę brutto (wyrażoną cyframi i słownie). 



3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

4) Kopię dowodu wpłaty wadium. 

 

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „II Przetarg - rozdrabniacz" w Urzędzie Miejskim                    

w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, w sekretariacie, pok. nr 210, w terminie do dnia 

21.06.2018 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu). 

 

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2018 r. o godz. 14:15 w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, w pok. nr 212 (I piętro). 

 

8. Ruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu zostanie sprzedana oferentowi, który zaproponuje 

najwyższą cenę. 

 

9. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zostanie 

zwrócona w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez 

nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

 

10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy 

sprzedaży. 

 

11. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub 

przez oferenta który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w 

ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

 

12. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie 

aukcji (licytacji) między tymi oferentami. 

 

13. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Gminę, nie 

dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i w tym dniu przed odbiorem przedmiotu sprzedaży Kupujący 

zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w całości. 

 

14. Z uwagi na fakt, że przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, wyłącza się odpowiedzialność 

sprzedającego za wady fizyczne sprzedawanej rzeczy. 

 

15. Przetarg może być zmieniony lub odwołany bez podania przyczyny. 

 


