
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż:  

Maszyny: Prasa utylizacyjna 

 

1. Dane techniczne przedmiotu zbycia: 

 Marka, typ  - ZHS ŁÓDŹ, PH - 10 

 Nr fabryczny  - 02093772 

 Rok prod.  - 2002 

 Barwa - zielona 

 Rodzaj napędu  - hydrauliczny 

 Wymiary gabarytowe: - 3090x140x940 mm 

 Masa własna  - 880 kg, 

 Kraj producenta   - Polska 

 

Opis techniczny maszyny:  

Prasa hydrauliczna przeznaczona jest do pakietowania, belowania odpadów do postaci wygodnej do 

transportu lub dalszego przetworzenia. Stopień zagęszczenia wkładu zależy od rodzaju materiału i waha 

się od 1: 5 do 1: 25. W szczególności nadaje się do prasowania tworzyw sztucznych /np. butelek, papieru, 

kartonu, puszek po napojach itp. Posiada ramę wykonaną z profili giętych, w której górna część stanowi 

zbiornik oleju i podstawę do zamocowania elementów układu hydraulicznego, dolna część jest podstawą 

prasy i jednocześnie paletą transportową pozwalającą na wygodne przemieszczanie prasy.  

 

Stan techniczny maszyny:  

 prasa wg oświadczenia użytkownika - sprawna technicznie. 

 siłownik hydrauliczny-zużycie techniczne stosowne do lat eksploatacji i godzin pracy.  

 lakier zewnętrzny z widocznymi miejscowymi porysowaniami i ubytkami,  

 szacunkowy stopień zużycia prasy - ustala się na 50%  

 

1. Cena minimalna maszyny wynosi 2000 zł brutto (dwa tysiące zł  brutto) 

2. Maszynę będąca przedmiotem zbycia można obejrzeć w na Stacji Przeładunku Odpadów w Mielenku 

Drawskim, w dni robocze w godzinach 07:00-14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu. 

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto oferowaną za kupno w/w maszyny. 

4. Termin odbioru pojazdu  – 14 dni od daty podpisania umowy. 

5. Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2018 r. do godz. 14.00 

6. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zapytanie ofertowe – prasa utylizacyjna" w Urzędzie 

Miejskim w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, w sekretariacie, pok. nr 210, lub przesłać faxem 

na nr 94 36 331 13 (decyduje data wpływu). 

7. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Agata Brusanowska – tel. 94 34 46 825  

8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszą cenę (tzn. 

najwyższą) za w/w maszynę. 

9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2018 r. o godz. 14.15 w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, w pok. nr 204 (I piętro). 

 

 



10. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, zapytanie będzie kontynuowany w 

formie aukcji (licytacji) między tymi oferentam i. O miejscu i terminie licytacji zostaną powiadomieni 

oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty. 

 

11. 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. 

 

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

sprzedającego za wady fizyczne oraz wady ukryte sprzedawanej rzeczy oraz nie udziela gwarancji na stan 

przedmiotu zapytania. 

 

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

 
 

Z-ca Burmistrza Drawska Pomorskiego 

Marek Tobiszewski 


