
OGŁOSZENIE 
 

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  

w Dęblinie informuje, że posiada na sprzedaż niżej wymienione używane maszyny  

i urządzenia: 
 

1. Stopa (ubijak) wibracyjny HONDA TV 6 DK 

Stopa (ubijak) wibracyjna Honda TV6 DK (używana) 

Rok produkcji: 2007 

Masa: 66 kg 

Silnik: Honda GX 120 

Stan techniczny:  

- silnik do kapitalnego remontu, 

- widoczne wycieki oleju na miechu stopy, 

- uszkodzony wyłącznik. 

Cena minimalna: 350,00 zł netto plus 23% VAT 

  
  



2. Barakowóz 

Barakowóz dwuosiowy na podwoziu stalowym  

- rok produkcji nieznany,  

- nadbudowa – do remontu lub rozbiórki, 

- opony – do wymiany. 

Cena minimalna: 900,00 zł netto plus 23% VAT 

 



3. Silnik posypywarki produkcja Andrychów 

Silnik spalinowy, wysokoprężny  

- rok produkcji 1977, 

- moc 15 KM, 

- stan techniczny nieznany, od wielu lat nieużytkowany, do końca użytkowania sprawny. 

Cena minimalna: 600,00 zł netto. Plus 23% VAT 

 



4. Odśnieżarka POLAR 

Spalinowa odśnieżarka wirnikowa POLAR 10071 

- rok produkcji 2005, 

- model MTD E640F, 

- szerokość robocza 66cm, 

- stan techniczny dobry, bardzo mało eksploatowana, do końca użytkowania sprawna technicznie, 

Cena minimalna 850,00 zł netto plus 23% VAT 

 

 



5. Żuraw przenośny PM GROUP S.P.A. 

Żuraw przenośny PM 2 (2521) 

- rok produkcji 2007, 

- napęd hydrauliczny, max. udźwig  990 kg, max. wysięg 4,6 m, sterowanie ręczne-hydrauliczne 

- książka dozoru (nieaktualizowana od 2012 r.) 

- podpory w komplecie, 

- dokumentacja techniczna. 

Cena minimalna 1000,00 zł netto plus 23% VAT 

 



6. Kosiarka samojezdana marki MURRAY 

Kosiarka samojezdna do koszenia trawników marki MURRAY 110/96 

- rok produkcji 2002, 

- silnik Brigs&Stratton 13KM sprawny, 

- brak akumulatora, 

- zestaw koszący do remontu. 

Cena minimalna 600,00 zł netto plus 23% VAT 

 



7. Rozdrabniacz gałęzi 

Spalinowy rozdrabniacz gałęzi MTD 465 8.0 KM TEC 

- rok produkcji 2005, 

- bardzo mało eksploatowany 

- do końca użytkowania sprawny technicznie 

Cena minimalna 800,00 zł netto plus 23% VAT 

 

 



8. Piaskarka SCHMIDT STRATOS 

Piaskarka ślimakowa z napędem hydraulicznym marki SCHMIDT STRATOS,  

- rok produkcji 2006, 

- pojemność 5m
3
, 

- podajnik ślimakowy,  

- podpory magazynowe i plandeka w komplecie. 

Cena minimalna 11000,00 zł netto plus 23% VAT 

 

 



9. Kosiarka rozdrabniająca  

Kosiarka rozdrabniająca marki Peruzzo  

- model PUMA 1600, 

- rok produkcji 2008,  

- stan techniczny średni, nieużywana od 5 lat, do końca użytkowania sprawna technicznie. 

Cena minimalna 800,00 zł netto plus 23% VAT 

 

 



10. Samochód ciężarowy Fiat Ducato 

Samochód ciężarowy Fiat Ducato  

- rok produkcji  2006, 

- ładowność 1390 kg,  

- kabina 3 osobowa,  

- silnik 2800 cm
3 
, 93,5 kW, 

- przebieg 221 530 km,  

- badanie okresowe do 20.11.2021 r., OC do 31.12.2021 r.,  

- akumulator do wymiany, 

- stan techniczny: sprawny, przez ostatnie 12 miesięcy bardzo mało używany. 

Cena minimalna 6000,00 zł netto plus 23% VAT 

 



Sprzedawane przedmioty, można obejrzeć na terenie Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej pod 

adresem Nadwiślanka 70, 08-540 Stężyca lub siedzibie Zakładu Usług Komunalnych i 

Mieszkaniowych zlokalizowanego pod adresem ul. Jagiellońska 23-27, 08-530 Dęblin po uprzednim 

umówieniu się, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30. W sprawie oględzin prosimy 

kontaktować się pod numerami: Oczyszczalnia Ścieków tel. 519 190 634, Zakład Usług 

Komunalnych  

i Mieszkaniowych tel. 509 937 329. 

 

1. Ofertę na zakup maszyn i urządzeń należy złożyć na piśmie w zamkniętej i zabezpieczonej 

kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta na zakup używanych 

maszyn i urządzeń”. Ofertę należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.  

od 7.00 do 15.00, nie później jednak niż do dnia 10.12.2021 r. w siedzibie Spółki, tj. Miejski Zakład 

Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dęblinie przy ulicy 

Towarowej 2d, 08-530 Dęblin, Sekretariat I piętro, pok. nr 10. Wybór oferty nastąpi w dniu  

13.12.2021 r. do godz. 12.00. 

 

2. Wymagania jakim powinna odpowiadać złożona oferta: 

a) imię, nazwisko i adres lub nazwa firmy i siedziba oferenta, 

b) wskazanie nazwy maszyny lub urządzenia (z opisu sprzedaży),  

c) oferowana cena brutto zakupu i warunki jej zapłaty, 

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu nabycia. 

 

3. Organizatorowi sprzedaży przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny w zakresie każdego zadania.  

 

4. Dodatkowe informacje: 

a) sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuję najwyższą cenę na sprzedawane urządzenie, 

b) sprzedający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym 

miejscu, nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt.2 lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, 

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny 

nabycia. 

 
                                                                       Prezes Zarządu Spółki  

                                                                                        mgr Tomasz Bobrowski  

 


