Szudziałowo, dnia 02 października 2012 rok
FnR.2613.1.2012

OGŁOSZENIE
o sprzedaży w formie drugich rokowań składników rzeczowych
majątku Gminy Szudziałowo
Wójt Gminy Szudziałowo ogłasza drugie rokowania na sprzedaż :
I. Zestaw maszyn i urządzeń do produkcji galanterii betonowej
1. mieszarka skrzydłowa MS 500,
2. formy do wyrobów betonowych,
3. kosz zasypowy KZ-05,
4. urządzenia formujące UF 051,
5. spiętrzarka łańcuchowa PŁ-2,
6. zespół ważąco dozujący ZWD-12,
7. terminal wagowy (miernik) SE-02,
8. zbiornik na cement,
II . Wózek widłowy gazowy,
III. Wózek elektryczny podnośnikowy prowadzony,
Przedmiot sprzedaży :
I. Zestaw maszyn i urządzeń do produkcji galanterii betonowej :
1. Mieszarka skrzydłowa MS 500,
1. nr fabryczny:
MS/121/09
2. typ/model:
MS 500,
3. rok produkcji:
2009,
4. producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „METPOL”
5. masa:
2400 kg
6. moc znamionowa:
26.2 kW
7. napięcie zasilające:
400 V
8. stopień ochrony:
54 Ip
9. pojemność robocza:
500 dm3
10. pojemność objętościowa mieszalnika: 950 dm3
11. liczba ramion wirnika: 6 (4-mieszające, 2 zgarniająca)
Mieszarka skrzydłowa typu MS jest urządzeniem małolitrażowym o wymuszonym mieszaniu.
Mieszarka przeznaczona jest do wytwarzania mieszanek betonowych z mineralnymi wypełniaczami
np. kruszywem czerpalnym, kopanym itp. o max granulacji kruszywa do 20 mm. Misa posiada
podwójny płaszcz. Wykładziny wewnętrzne oraz lemiesz SA wykonane z materiałów
trudnościeralnych.
2. Formy do wyrobów betonowych:
1. forma koryta ściekowego:
2. forma Alfa 3 całe 2 połówki:
3. forma trylinki 12:
4. forma cegła:
5. forma cegła 8:
6. forma gazonu WALCFLOR
7. forma obrzeża:
8. forma bloczka :
9. forma ażur 10:
10. forma płytki:
11. forma krawężnika:

szer/dł/wys – 500/350/150 mm
szer/dł/wys – brak danych,
szer/dł/wys – 350/350/120 mm
szer/dł/wys – 100/200/60 mm
szer/dł/wys - 100/200/80 mm
szer/dł/wys – 500/300/300 mm
szer/dł/wys – 60/250/1000 mm
szer/dł/wys – 140/250/380 mm
szer/dł/wys – 400/600/100 mm
szer/dł/wys – 35/35/5 mm
szer/dł/wys – 100/300/150 mm
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3. Kosz zasypowy KZ-05,
1. Nr fabryczny: nie odczytano
2. typ/model:
KZ-0,5
3. rok produkcji:
2009
4. producent: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- KURZĘTNIK” sp. z o.o.
5. pojemność:
0,5 m3
6. długość prowadnic toru: 5500 mm,
7. wysokość zabudowy: 4600 mm,
8. długość zabudowy:
4500 mm,
9. szerokość toru:
1510 mm
10. moc:
2,2 kW,
11. średnica liny:
10 mm
12. długość liny:
30 m
Kosz zasypowy może współpracować z nasypnikiem ZMB – 2,0 przy produkcji kręgów lub z
innym urządzeniem zasypowym.
Zbudowany jest z:
- wciągarki,
- prowadnic,
- zbiornika masy,
4. Urządzenia formujące UF 051:
1. nr fabryczny:
236,
2. typ/ model :
UF-051,
3. rok produkcji:
2008,
4. producent: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- KURZĘTNIK” sp. z o.o.
5. masa:
3374 kg,
6. powierzchnia stołu roboczego: 900 x 580 mm,
7. max. wysokość elementu: 350/400 mm,
8. mac zainstalowana:
12,4 kW
9. objętość zbiornika mieszanki: 1,5 m3
10. ilość oleju hydraulicznego: 115 dm3,
11. ciśnienie instalacji hydraulicznej: 11 Mpa
12. długość:
2335 mm,
13. szerokość:
1900 mm,
14. wysokość:
3050 mm
Urządzenie formujące UF-051 to wibroprasa z półautomatycznym sterowaniem produkcji.
W skład urządzenia wchodzi szafa sterownicza.
5. Spiętrzarka łańcuchowa PŁ-2,
1. nr fabryczny:
62,
2. typ model:
PŁ – 2,
3. rok produkcji:
2009,
4. producent: : Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- KURZĘTNIK” sp. z o.o.
5. masa:
1680 kg,
6. długość:
2670 mm,
7. szerokość:
1455 mm,
8. wysokość:
1700 mm
9. moc silnika:
1,5 kW
10. prędkość przesuwu palet: 8,39 m/min
11. wydajność spiętrzarki: 60 cykl/min
12. szerokość palet: 1150 mm
13. długość palet:
1200 mm
14. max. Udźwig:
3 kN
W skład spiętrzarki wchodzi:
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- spiętrzarka pionowa,
- przenośnik łańcuchowy ( transporter palet EURO)
6. Zespół ważąco dozujący ZWD-12,
1. nr fabryczny:
13
2. typ/model:
ZWD-12
3. rok produkcji:
2009
4. producent: : Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- KURZĘTNIK” sp. z o.o.
5. pojemność komór zbiornika: 3 x 12 m3,
6. szerokość taśmy:
600 – 800 mm
7. długość taśmy:
9750 mm
8. długość zespołu:
9750 mm
9. szerokość zespołu: 2450 mm
10. wysokość zespołu: 3440 mm
11 zasilanie:
3 x 400 V
12. moc podajnika kruszywa: 1.1. kW
Zespół ważąco dozujący składa się z następujących urządzeń:
1. zbiornik na kruszywo trzy komorowy,
2. wibracyjny podajnik kruszywa,
3. belki tensometryczne,
4. przenośnik taśmowy,
7. Terminal wagowy (miernik) SE-02, (2 szt.)
1. nr fabryczny:
11068
2. typ/model:
AXIS SE – 02,
3. rok produkcji:
2009,
4. producent: AXIS sp. z o.o. Gdańsk
5. zakres:
max. 6000e
6. temperatura pracy: - 10 - + 400C
7. zasilanie:
230V 50Hz6VA
8. masa:
2.3 kg
9. stopień ochrony:
IP 65
10. ułamek błędu granicznego: 0,5
11. ilość podłączonych czujników: max 8
12. obudowa: stal nierdzewna
13. klawiatura: klawisze cyfrowe i funkcyjne
14. wyświetlacz:
LCD
15. gabaryty:
238 x 182 x 77 mm
Terminal wagowy sprzężony jest z szafą sterującą.
8. Zbiornik na cement,
1. nr fabryczny:
nie odczytano,
2. typ/model :
ZC-30
3. rok produkcji:
2009
4. pojemność:
30 m3
5. ładowność:
36 t
6. właz kontrolny:
tak
7. filtr:
FM 5
8. przewód załadowczy: tak
9. podest roboczy:
tak
10. zasuwa nożowa: tak
11. balustrada ochronna na dachu: tak
Cena wywoławcza urządzeń z pierwszego przetargu (od nr 1 do nr 8): 386.958,00 zł (słownie
złotych : trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem )
Wysokość zaliczki (od nr 1 do nr 8) : 19.000,00 zł (słownie złotych :dziewiętnaście tysięcy )
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II . Wózek widłowy gazowy,
1. rodzaj fabryczny:
UD02E700211/2000
2.typ/model:
NISSAN UD02A25PO
3. rok produkcji:
2000
4. producent:
NISSAN
5. masa:
4090 kg
6. maszt:
3F550
7. osprzęt :
przesuwny boczny
8. wysokość podnoszenia: 5500 mm
9. udźwig nominalny:
2500 kg
10. udźwig rzeczywisty: 1550 kg - 500 mm
1300 kg - 700 mm
1115 kg - 900 mm
11. zasilanie silnika:
gaz
Cena wywoławcza z pierwszego przetargu 27.060,00 zł (słownie złotych : dwadzieścia
siedem tysięcy sześćdziesiąt ).
Wysokość zaliczki : 1.200,00 zł (słownie złotych : jeden tysiąc dwieście )
III . Wózek elektryczny podnośnikowy prowadzony:
1. typ/model:
FN 1533
2. rok produkcji:
2010
3. producent:
PROMAG S.A.
4. zasilanie silnika:
elektryczne,
5. udźwig:
1500 kg
6. wysokość podnoszenia: 3300 mm
7. wysokość całkowita:
2250 mm
8. długość wideł:
1150 mm
9. rozstaw zewnętrzny wideł: 540 mm
10 szerokość korytarz roboczego: 2200 mm
11. zasilanie:
24V/165 Ah
12 masa:
861 kg
Cechy charakterystyczne podnośnika:
- całkowita eliminacja ręcznej obsługi wózka dzięki elektrycznemu napędowi jazdy jak i
podnoszenia ładunku na widłach.
- boczne usytuowanie dyszla kierującego umożliwiające obsługę wózka z boku przy jednoczesnym
wzrokowym kontrolowaniu podejmowanego ładunku.
- solidny maszt odporny na powierzchowne zadrapania wykonany z wysokogatunkowej stali,
- precyzyjne elementy sterujące jazdą wózka umożliwiają dostosowanie prędkości do warunków
pracy, wraz z wózkiem dołączany jest zewnętrzny prostownik do ładowania akumulatorów.
Cena wywoławcza z pierwszego przetargu 17.466,00 zł (słownie złotych : siedemnaście
tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć )
Wysokość zaliczki : 800,00 zł (słownie złotych : osiemset )
Rokowania odbędą się w dniu 17 października 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu
Gminy w Szudziałowie ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo (sala konferencyjna).
Ze stanem technicznym sprzedawanych środków trwałych można zapoznać się od dnia 03
października 2012 roku do dnia 16 października 2012 roku w Szudziałowie ul. Kościelna 34 po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( nr telefonu 85-7221404 w. 15 lub 504823507).
Warunkiem przystąpienia do drugich rokowań jest złożenie pisemnej oferty i wpłacenie
zaliczki w pieniądzu na rachunek bankowy na konto BS Sokółka O/ w Szudziałowie 14 8093
0000 0020 0107 2000 0030 do dnia 14 września 2012 roku do godz. 9 ³º .
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Pisemne oferty do rokowań należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na
maszyny i urządzenia „ lub „ Rokowania na wózki „ w siedzibie Urzędu Gminy Szudziałowo
ul. Bankowa 1 pokój Nr 10 / sekretariat /
Pisemna oferta do rokowań powinna zawierać :
1/ imię , nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot;
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie ,że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin ,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty / tylko przelewem /
5/ kserokopie potwierdzenia zapłaty zaliczki
Zaliczka złożona przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone ,
zostanie zwrócona w terminie 7 dni , odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia
oferty.
Zaliczka złożona przez oferenta , który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
Zaliczka nie podlega zwrotowi gdy uczestnik , którego oferta została wybrana ,uchyli się od
zawarcia umowy .
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę podaną w ofercie z rokowań / pomniejszoną o wpłaconą
zaliczkę / w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto
BS Sokółka 90 8093 0000 0020 0107 2000 0020.
Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Szudziałowie
Organizator rokowań zastrzega sobie prawo własności urządzeń do chwili uiszczenia ceny
nabycia.
Organizatorowi rokowań przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po dokonaniu wpłaty ceny
nabycia.
Sprzedaż urządzeń podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
Dodatkowe informacje o rokowaniach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szudziałowie ul.
Bankowa 1 :od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 oraz tel. 85 722 14 04 wew. 25.
i internet : www.szudzialowo.com.pl
Organizator rokowań zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o rokowaniach , zmianę
warunków rokowań , jak również odwołanie rokowań bez podania przyczyn.
Wójt
Mariusz Czaban
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