
1. Samochód ciê¿arowy skrzyniowy marki Iveco Eurocargo MLL 120E22/ZS, poj. siln. 5880 cm3, moc 160
kW, rok prod. 2008, nr Vin ZCFA1EG1382541947, nr rej. FSW09KF, nr inw. 742/839 - cena wywo³awcza
47.650,00 z³ brutto (s³ownie: czterdzieœci siedem tysiêcy szeœæset piêædziesi¹t z³ 00/100).
2. Samochód ciê¿arowy z ¿urawiem hydraulicznym do transportu drewna stosowego marki Volvo typ
FM12 6x6, poj. silnika 12130 cm3, rok prod. 2003, nr Vin YV2J4CMDE33A563080, nr rej. FSWK077, nr
inw. 742/510 - cena wywo³awcza 54.700,00 z³ brutto (s³ownie: piêædziesi¹t cztery tysi¹ce siedemset z³
00/100).
3. Samochód ciê¿arowy jednorzêdowy 3-osobowy marki Volkswagen Transporter, poj. silnika 1896 cm3,
rok prod. 2000, nr Vin WV1ZZZ70Z1X087037, nr rej. FSW 72LF, nr inw. 742/973 - cena wywo³awcza
4.450,00 z³ brutto (s³ownie: cztery tysi¹ce czterysta piêædziesi¹t z³ 00/100).
4. Samochód ciê¿arowy Mitsubishi K60T L200, poj. silnika 2477 cm3, rok prod. 2006, nr Vin
MMBJNK7406D051837, nr rej. FSW64WW, nr inw. 742/1595 - cena wywo³awcza 20.250,00 z³ brutto
(s³ownie: dwadzieœcia tysiêcy dwieœcie piêædziesi¹t z³ 00/100).
5. Ci¹gnik rolniczy marki Ursus 914 z kabin¹, poj. silnika 4562 cm3, rok prod. 1985, nr Vin 01568, nr rej.
FSW Y704, nr inw. 746/845 - cena wywo³awcza 16.000,00 z³ brutto (s³ownie: szesnaœcie tysiêcy z³
00/100).
6. Ci¹gnik rolniczy marki Ursus 4514 z kabin¹, poj. silnika 3865 cm3, rok prod. 1993, nr Vin 72669, nr rej.
FSW Y724, nr inw. 746/851 - cena wywo³awcza 19.500,00 z³ brutto (s³ownie: dziewiêtnaœcie tysiêcy
piêæset z³ 00/100).
7. Ci¹gnik rolniczy marki Ursus 4514 z kabin¹, poj. silnika 3865 cm3, rok prod. 1994, nr Vin 79694, nr rej.
FSW 3Y32, nr inw. 746/1417 - cena wywo³awcza 22.600,00 z³ brutto (s³ownie: dwadzieœcia dwa tysi¹ce
szeœæset z³ 00/100).
8. Przyczepa ciê¿arowa do transportu drewna stosowego marki PNTL Trzcianka typ PL133, rok prod.
2004, nr Vin SX9PL13304APN1008, nr rej. FSWU458, nr inw. 748/531 - cena wywo³awcza 14.000,00 z³
brutto (s³ownie: czternaœcie tysiêcy z³ 00/100).
9. Przyczepa ciê¿arowa do transportu drewna stosowego marki PNTL Trzcianka typ PL133, rok prod.
2003, nr Vin SX9PL13303APN1212, nr rej. FSWU355, nr inw. 748/518 - cena wywo³awcza 16.650,00 z³
brutto (s³ownie: szesnaœcie tysiêcy szeœæset piêædziesi¹t z³ 00/100).
10. Przyczepa rolnicza markiAutosan D-45, rok prod. 1969 , dop. ³adownoœæ 3500 kg, nr Vin 20506, nr rej.
FSWV523, nr inw. 748/857 - cena wywo³awcza 3.600,00z³ brutto (s³ownie: trzy tysi¹ce szeœæset z³
00/100).
11. Przyczepa rolnicza marki Autosan D-734, rok prod. 1994, dop. ³adownoœæ 4000 kg, nr Vin 3840, nr rej.
FSWV633, nr inw. 748/869, dowód rejestracyjny zagubiony - cena wywo³awcza 3.800,00 z³ brutto
(s³ownie: trzy tysi¹ce osiemset z³ 00/100).
12. Koparka g¹sienicowa Waryñski K-408, nr fabr. 1683, rok prod. 1988, nr inw. 580/818 - cena
wywo³awcza 13.600,00 z³ brutto (s³ownie: trzynaœcie tysiêcy szeœæset z³ 00/100).
13. Trak pionowy ramowy typ TGP 80 , rok prod. 1958, nr inw. 540/627 - cena wywo³awcza 22.540,00 z³
brutto (s³ownie: dwadzieœcia dwa tysi¹ce piêæset czterdzieœci z³ 00/100).
14. Elementy u¿ytkowe podajnika wzd³u¿nego traka ramowego TGP - z motoreduktorami - cena
wywo³awcza 5.000,00 z³ brutto (s³ownie: piêæ tysiêcy z³ 00/100).
15. £adowacz-cyklop typ T-214/3, nr inw. 580/816 - cena wywo³awcza 3.450,00 z³ brutto (s³ownie: trzy
tysi¹ce czterysta piêædziesi¹t z³ 00/100).
16. Silnik ³odziowy zaburtowy marki Honda typ BF5A4SU, rok prod. 2008, nr inw. 323/912 - cena
wywo³awcza 3.200,00 z³ brutto (s³ownie: trzy tysi¹ce dwieœcie z³ 00/100).
17. Basen z tworzywa sztucznego do transportu ryb o pojemnoœci 1800 litrów, kpl. 1 (5 szt.), nr inw.
808/880 - cena wywo³awcza 500,00 z³ brutto (s³ownie: piêæset z³ 00/100).
18. Basen aluminiowy do transportu ryb (du¿y) szt. 3 - cena wywo³awcza 720,00 z³ brutto za 1 sztukê
(s³ownie: siedemset dwadzieœcia z³ 00/100).
19. Basen aluminiowy do transportu ryb (ma³y) szt. 4 - cena wywo³awcza 630,00 z³ brutto za 1 sztukê
(s³ownie: szeœæset trzydzieœci z³ 00/100).

Sprzedawane œrodki trwa³e mo¿na ogl¹daæ w dni robocze od 3.07.2018 r. w godz. od 8.00 do 14.00.
- Wymienione w lp. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 - OTL Œwiebodzin, 66-200 Œwiebodzin, ul. Poznañska 10 , osoba do
kontaktu nr tel. 691254702.
- Wymienione w lp. 6, 7, 10, 11, 12, 5, 16, 17, 18, 19 - Gospodarstwo Rybackie, Brody, ul.
Koœciuszki 15B, osoba do kontaktu nr tel. 600082379.
- Wymienione w lp. 13, 14 - Zak³ad Drzewny, Klenica, ul. Boles³awa Chrobrego 76, osoba do
kontaktu nr tel. 608525041.

Dodatkowe informacje dotycz¹ce stanu technicznego wymienionych œrodków trwa³ych mo¿na uzyskaæ
w dziale techniczno-administracyjnym OTLŒwiebodzin , tel. 683819214.
Publiczne otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie Oœrodka Transportu Leœnego w Œwiebodzinie, ul. Poznañska
10 w dniu 20.07.2018 r. o godz. 12.00 w sali narad (II piêtro). Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y
sk³adaæ w sekretariacie OTL do dnia 20.07.2018 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, przedmiotu do 20.07 .2018 r.do godz.10.00 najpóŸniej w dniu przetargu
w kasie zak³adu Œwiebodzin 66-200, ul. Poznañska 10 lub na rachunek: Bank Zachodni WBK S.A. I/O
Zielona Góra 53 1090 1535 0000 0001 0095 5705. 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,
przedmiot lub uznania, ¿e przetarg nie zosta³ rozstrzygniêty (nie da³ rezultatu), zawieszenia postêpowania
przetargowego bez podania przyczyn.

68-343

66-133

Oferta powinna zawieraæ:
* imiê i nazwisko, nazwa firmy, adres oferenta, tel. kontaktowy,
* datê sporz¹dzenia oferty,
* NIP,
* proponowan¹ cenê nabycia (cyfrowo i s³ownie) nie ni¿sz¹ ni¿ cena wywo³awcza œrodka trwa³ego,
przedmiotu z podaniem nazwy œrodka trwa³ego numeru inwentarzowego, przedmiotu.

Lasy Pañstwowe Oœrodek Transportu Leœnego Œwiebodzin
ul. Poznañska 10, 66-200 Œwiebodzin, tel. 68/3819214, fax 68/3823435

OG£ASZA
PRZETARG OFERTOWY (PISEMNY) NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA¯:

OR180183


