
 

O G Ł O S Z E N I E   O   S P R Z E D A Ż Y 
z dnia  12.05.2015r. 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie informuje o wyznaczeniu 

do sprzedaży pojazdów stanowiących mienie spółki. 

 

Termin  składania ofert kupna: 28.05.2015r. godz.: 11:45 

Miejsce składania ofert: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów  

  sekretariat – I piętro 

Forma składania ofert: oferta w formie papierowej winna być złożona w zamkniętej kopercie  
z dopiskiem: „OFERTA ZAKUPU – NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ.: 12:00 DNIA 
28.05.2015r”. 

Oferta winna zawierać: dane oferenta - imię i nazwisko, adres zamieszkania, lub nazwa firmy, numer  
tel. kontaktowego, oferowaną kwotę minimalną za przedmiot sprzedaży. 

Otwarcie ofert:  otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 28.05.2015r. o godz.: 12:00 w siedzibie 
Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie – I piętro /pok. nr 1/. 

Rozstrzygnięcie:  W przypadku złożenia powyżej jednej oferty na zakup danego pojazdu,  
oferenci zostaną zaproszeni do licytacji. Minimalne postąpienie w licytacji 
wyznacza się na kwotę 50,00 zł brutto. 

Wadium:   Sprzedający nie przewiduje wpłaty wadium 

Forma płatności:  w kasie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Krakowskiej 1 w Baborowie – I  
piętro,  lub na konto bankowe ( 32 8866 0006 2001 0000 0185 0001) Zakładu 
Usług Komunalnych. W przypadku płatności przelewem zakupiony pojazd 
zostanie wydany Kupującemu po okazaniu dowodu przelewu. 

Podstawa prawna:  ZARZĄDZENIE NR 6 /2015 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baborowie z dnia 12.05.2015r. 

w sprawie sprzedaży ruchomości stanowiących majątek spółki. 

 

Wykaz pojazdów przeznaczonych do sprzedaży wraz z ceną minimalną: 

1. Ciągnik rolniczy Zetor 8011,    cena minimalna: 13.500,00 zł brutto 
słownie: trzynaście tysięcy pięćset i 00/100 zł brutto 

2. Przyczepa rolnicza – dwuosiowa,    cena minimalna:   2.220,00 zł brutto 
słownie:  dwa tysiące dwieście dwadzieścia i 00/100 zł 

3. Przyczepa rolnicza – jednoosiowa,   cena minimalna:      850,00 zł brutto 
słownie: osiemset pięćdziesiąt i 00/100 zł brutto 

4. Samochód FORD Transit 2,5D,    cena minimalna:   2.500,00 zł brutto 
słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 zł 

 

Opis techniczny pojazdów: 

Ciągnik rolniczy Zetor 8011 – ocena techniczna ME/20/15/02: 

- rodzaj pojazdu:   ciągnik rolniczy 

- numer rejestracyjny:  OGL 51AX 

- dopuszczalna masa całkowita: 5.980 kg 

- masa własna:   4.310 kg 

- pojemność silnika:  4562 cm
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- moc silnika:   55 kW 

- rok budowy:   1972 

- stan licznika:   2782 mtg 

Stwierdzone uszkodzenia: błotniki tylne pospawane i skorodowane, podłoga kabiny skorodowana, na całej 

powierzchni, brak wykładziny podłogi kabiny, maska silnika w przedniej części pogięta, podsufitka kabiny 

porozrywana i poplamiona, brak obicia tapicerskiego siedzenia kierowcy, lustra reflektorów skorodowane, 

wycieki oleju z tylnego mostu i podnośnika narzędzi wyrobione, nadmierne luzy w przekładni kierowniczej. 

 

 

 



 

 

Przyczepa rolnicza – dwuosiowa – ocena techniczna ME/20/15/03: 

 

- rodzaj pojazdu:   przyczepa samowyładowcza 

- numer rejestracyjny:  OGL T718 

- dopuszczalna masa całkowita: 4.950 kg 

- masa własna:   1.450 kg 

- rok budowy:   1968 

Stwierdzone uszkodzenia: dyszel pogięty ucho zaczepu wyrobione, podłużnice remy w środkowej części zgięte                  

i nadmiernie skorodowane, rama skrzyni ładunkowej pogięta i skorodowana, wzmocnienia poprzeczne ramy 

skrzyni skorodowane i pogięte, podłoga pogięta i skorodowana, burty pogięte, popękane i skorodowane, zamki 

i zawiasy burt nadmiernie wyrobione, łożyska obrotnicy wyrobione, obrotnica nadmiernie skorodowana, resory 

skorodowane, sworznie resorów wyrobione, siłowniki pneumatyczne skorodowane i uszkodzone, wycieki oleju 

z uszczelnień siłowników wywrotu, instalacja elektryczna uszkodzona, tarcze kół skorodowane powierzchniowo, 

przewody giętkie hydrauliczne popękane. 

 

Przyczepa rolnicza – jednoosiowa – ocena techniczna ME/20/15/05: 

 

- rodzaj pojazdu:   przyczepa specjalna samowyładowcza 

- numer rejestracyjny:  OEY 9327 

- dopuszczalna masa całkowita: 4.020 kg 

- masa własna:   1.420 kg 

- rok budowy:   1965 

Stwierdzone uszkodzenia: rama skorodowana powierzchniowo, burty pogięte, popękane, i przerdzewiałe, brak 

burty tylnej, wycieki oleju z siłowników wywrotu, bębny hamulcowe nadmiernie zużyte, tarcze kół 

skorodowane, instalacja elektryczna zdekompletowana, przewody metalowe ciśnieniowe skorodowane, brak 

butli powietrznej, brak tabliczki znamionowej przyczepy. 

 

Samochód FORD Transit 2,5D – ocena techniczna ME/09/15/01: 

- rodzaj pojazdu:   ciężarowy - skrzyniowy 

- numer rejestracyjny:  OGL J354 

- dopuszczalna masa całkowita: 2.540 kg 

- masa własna:   1.542 kg 

- pojemność silnika:  2496 cm
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- moc silnika:   51 kW 

- rok budowy:   1991 

- stan licznika:   35.547 km 

Stwierdzone uszkodzenia: burty skrzyni ładunkowej w dolnej części przerdzewiałe i pogięte, rama miejscowo 

uszkodzona przez rdzę, zamki i zawiasy burt nadmiernie zużyte, liczne zarysowania lakieru burt pokryte korozją, 

pokrywa komory silnika w przedniej części pogięta, obudowa lusterka prawego uszkodzona, tapicerka drzwi 

miejscowo uszkodzona i poplamiona, obicia tapicerskie siedzeń poprzecierane i poplamione, drzwi w dolnych 

częściach uszkodzone przez rdzę, liczne zarysowania lakieru kabiny pokryte korozją, lakier kabiny burt 

zmatowiały, wycieki oleju z uszczelnień silnika, układ wydechowy przerdzewiały, klosz lampy zespolonej prawej 

uszkodzony, akumulator zużyty, zaczepy zderzaka przedniego boczne zerwane, błotniki tylne pogięte                                

i skorodowane, klamka drzwi prawych uszkodzona.  

 

Ocena techniczna wraz z wyceną sporządzona przez: 

„MOTO-EKSPERT” Biuro Usług Rzeczoznawstwa Samochodowego i Towaroznawstwa  

ul. Szczecińska 53, 47 – 400 Racibórz 

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych POLEKSMOT w Katowicach 

 

 

 



 

 

Dokumentacja fotograficzna: 

1. Ciągnik rolniczy Zetor 8011, 

    
2. Przyczepa rolnicza – dwuosiowa,  

  
3. Przyczepa rolnicza – jednoosiowa,  

 
4. Samochód FORD Transit 2,5D: 

    
 

 

 


