
1. Samochód osobowy SUZUKI GRAND VITARA 2.0, posiada instalacjê LPG, poj. siln. 1995 ccm, rok prod. 2006, nr VIN
JSAJTD54V00133030, nr rej. FSW49RS, nr inw. 741/1261 - cena wywo³awcza 21.716,00 z³ brutto (s³ownie: dwadzieœcia jeden
tysiêcy siedemset szesnaœcie z³ 00/100).
2. Ci¹gnik rolniczy URSUS C360 3P, poj. siln. 2502 ccm, rok prod. 1988, nr VIN 622445, nr rej. FSWY715, nr inw. 746/847 - cena
wywo³awcza 13.450,00 z³ brutto (s³ownie: trzynaœcie tysiêcy czterysta piêædziesi¹t z³ 00/100).
3. Koparko³adowarka KTO typ 162, rok prod.1993, nr VIN 654289, nr inw. 580/569 - cena wywo³awcza 8.994,00 z³ brutto
(s³ownie: osiem tysiêcy dziewiêæset dziewiêædziesi¹t cztery z³ 00/100).
4. Spycharka g¹sienicowa DT 75, rok prod. 1989, nr fabr. 694576, nr inw. 746/852 - cena wywo³awcza 8.807,00 z³ brutto
(s³ownie: osiem tysiêcy osiemset siedem z³ 00/100).
5. Spycharka g¹sienicowa DT 75, rok prod. 1978, nr fabr. 47458, nr inw. 580/815 - cena wywo³awcza 6.596,00 z³ brutto (s³ownie:
szeœæ tysiêcy piêæset dziewiêædziesi¹t szeœæ z³ 00/100).
6. £adowarka UN 053, prod. czechos³owackiej, nr fabr. 6671-83, rok prod. 1983, nr inw. 581/820 - cena wywo³awcza 5.900,00 z³
brutto (s³ownie: piêæ tysiêcy dziewiêæset z³ 00/100).
7.Kosiarka p³ywaj¹ca ESSOX, nr inw. 594/824 - cena wywo³awcza 2.100,00 z³ brutto (s³ownie: dwa tysi¹ce sto z³ 00/100).
8. Przyczepa ciê¿arowa PNTL TRZCIANKA PL133 (w dow. rej. SAM), rok prod. 1998, nr VIN SX9PL1330W0PN1022, nr rej.
ZEU5781, nr inw. 748/437, przyczepa k³onicowa do transportu drewna k³odowego - cena wywo³awcza 15.828 z³ brutto (s³ownie:
piêtnaœcie tysiêcy osiemset dwadzieœcia osiem z³ 00/100).
9. Przyczepa ciê¿arowa KAESSBOHRER D19 B, rok prod. 1991, nr VIN WKK45800001010044, nr rej. FSW U191, nr inw.
748/491, przyczepa k³onicowa do transportu drewna k³odowego - cena wywo³awcza 14.160 z³ brutto (s³ownie: czternaœcie
tysiêcy sto szeœædziesi¹t z³ 00/100).
10. Przyczepa ciê¿arowa skrzyniowa AUTOSAN D732, rok prod. 1987, nr VIN 41003, nr inw. 748/855 (przyczepa wycofana
z wydzia³u komunikacji, nie posiada dowodu rejestracyjnego) - cena wywo³awcza 640 z³ brutto (s³ownie: szeœæset czterdzieœci z³
00/100 ).
11. Przyczepa ciê¿arowa skrzyniowa AUTOSAN D55, rok prod. 1988, nr VIN 046468, nr rej. FSWV626, nr inw. 748/868 - cena
wywo³awcza 1.000 z³ brutto,( s³ownie: jeden tysi¹c z³ 00/100).
12. Przyczepa ciê¿arowa skrzyniowa SANOK D50, rok prod. 1980, nr VIN 6154, nr rej. FSWV529, nr inw. 748/860 - cena
wywo³awcza 850 z³ brutto (s³ownie: osiemset piêædziesi¹t z³ 00/100).
13. Przyczepa ciê¿arowa skrzyniowa :Marka Sanok, typ D47 , rok prod.1978, nr Vin 29232,nr rej. FSWV649 , nr inw. 748/862-
cena wywo³awcza 740z³ brutto , s³ownie: siedemset czterdzieœci z³ 00/100 ,
14. Przyczepa SCHRON, rok prod. 1987, nr inw. 806/898 - cena wywo³awcza 360 z³ brutto (s³ownie trzysta szeœædziesi¹t z³
00/100).
15. Przyczepa ciê¿arowa skrzyniowa SANOK D47, rok prod. 1977, nr VIN 90726, nr rej. FSWV546, nr inw. 748/865 (brak
dowodu rejestracyjnego - zagubiony) - cena wywo³awcza 610 z³ brutto (s³ownie: szeœæset dziesiêæ z³ 00/100).
16. Przyczepa ciê¿arowa skrzyniowa POM Z£OCIENIEC W54, rok prod. 1965, nr VIN 8374, nr rej. 748/696, nr inw. 748/696
(brak dowodu rejestracyjnego - zagubiony) - cena wywo³awcza 520 z³ brutto (s³ownie: piêæset dwadzieœcia z³ 00/100).
17. Przyczepa do przewozu osób Z£OCIENIEC PZ-1, rok prod. 1984, nr VIN 208, nr inw. 748/870 (przyczepa wycofana
z wydzia³u komunikacji, nie posiada dowodu rejestracyjnego) - cena wywo³awcza 550 z³ brutto (s³ownie: piêæset piêædziesi¹ z³
00/100 ).
18. Basen aluminiowy do transportu ryb o pojemnoœci 2200 l, 3 szt., nr inw. 808/876, 808/877 , 808/878 - cena wywo³awcza 1 szt.
900,00 z³ brutto (s³ownie: dziewiêæset z³ 00/100).
19. Basen aluminiowy do transportu ryb o pojemnoœci 1500 l, nr inw. 808/879 - cena wywo³awcza 700,00 z³ brutto (s³ownie:
siedemset z³ 00/100).
20. Basen aluminiowy do transportu ryb, kpl. 1 (3 szt. o pojemnoœci po 1500 l), nr inw. 808/885 - cena wywo³awcza 1.500,00 z³
(s³ownie: jeden tysi¹c piêæset z³ 00/100).
21. Basen z tworzywa sztucznego do transportu ryb, kpl. 1 (4 szt. o pojemnoœci po 1800 l), nr inw.808/886 - cena wywo³awcza
800,00 z³ (s³ownie: osiemset z³ 00/100).
22. Basen z tworzywa sztucznego do transportu ryb, kpl. 1 (5 szt. o pojemnoœci po 1800 l), nr inw. 808/882 - cena wywo³awcza
1.000,00 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c z³ 00/100).

Sprzedawane œrodki trwa³e mo¿na ogl¹daæ w dni robocze od 16.09.2016 r. w godz. od 8.00 do 14.00.
Wymienione pod liczb¹ porz¹dkow¹: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 - Oœrodek Transportu Leœnego, Œwiebodzin ,ul. Poznañska 10.
Wymienione pod liczb¹ porz¹dkow¹: 2, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22 - Gospodarstwo Rybackie, Grotów 31, Lipinki £u¿.;
po wczeœniejszym uzgodnieniu z kierownikiem, tel. 600 082 367.
Wymienione pod liczb¹ porz¹dkow¹: 13, 16, 17, 18, 19, 21 - Gospodarstwo Rybackie, Brody, ul. Koœciuszki 15B; po
wczeœniejszym uzgodnieniu z kierownikiem, tel. 600 082 367.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w dziale technicznym OTLŒwiebodzin, tel. 683 819 214.
Publiczne otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie Oœrodka Transportu Leœnego w Œwiebodzinie, ul. Poznañska 10 w dniu 3.10.2016 r.
o godz.12.00 w sali narad (II piêtro). Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ w sekretariacie OTLdo dnia 3.10.2016 r. do
godz.10.00. Koperta opisana: „Przetarg ofertowy pisemny nieograniczony na zakup œrodków trwa³ych”.

Chêtni do wziêcia udzia³u w przetargu winni wp³aciæ wadium w gotówce w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej œrodka trwa³ego do
godz.10.00 w dniu przetargu w kasie zak³adu, Œwiebodzin, ul. Poznañska 10. Wadium z³o¿one przez oferentów, których
oferty nie zostan¹ przyjête, zostanie zwrócone niezw³ocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta zosta³a
przyjêta, zostanie zachowana na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je¿eli oferent którego oferta
zostanie przyjêta uchyli siê od zawarcia umowy kupna-sprzeda¿y. Okres zwi¹zania ofert¹ 5 dni roboczych licz¹c od dnia
otwarcia ofert. Oœrodek Transportu Leœnego zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, je¿eli uczestnicy przetargu
zaoferowali tê sam¹ cenê lub prawo do przeprowadzenia pomiêdzy nimi licytacji, odwo³ania przetargu na œrodek trwa³y lub
uznania, ¿e przetarg nie zosta³ rozstrzygniêty (nie da³ rezultatu), zawieszenia postêpowania przetargowego bez podania
przyczyn.

66-200
68-213

68-343

66-200

Oferta powinna zawieraæ:
* imiê i nazwisko, nazwê firmy, adres oferenta, tel. kontaktowy,
* datê sporz¹dzenia oferty,
* NIP,
* proponowan¹ cenê nabycia (cyfrowo i s³ownie) nie mniejsz¹ od ceny wywo³awczej œrodka trwa³ego z podaniem
nazwy przedmiotu/pojazdu , typu i numeru inwentarzowego.

Lasy Pañstwowe Oœrodek Transportu Leœnego Œwiebodzin
ul. Poznañska 10, 66-200 Œwiebodzin

tel. 68/381-92-14, fax 68/382-34-35
OG£ASZA

przetarg ofertowy (pisemny) nieograniczony na sprzeda¿:


