Kościan, dnia 17.01.2019 r.

Ogłoszenie o sprzedaży

1. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan wystawiają na sprzedaż:
Lp.

Nazwa

Szt./kpl.

1

Silniki dwubiegowe o mocy 36/45 kW, o oznaczeniu 2Sg225M4/2,
rok produkcji – 1996, 2014
Mieszadła szybkoobrotowe Meprozet 220 MS 1,5-6 o mocy 1,5 kW,
rok produkcji 2005, 2010
Mieszadła wolnoobrotowe - typ: Flygt 4410.011.440 średnica2500mm,
45 obr/min, moc silnika 2,3 kW, rok produkcji – 1996
Ruszty napowietrzające Ø 100 PVC wraz z dyfuzorami dyskowymi firmy
Sulzer ABS PRF 300, rok produkcji - 1996
Pompa dozująca marki Jesco MEMDOS MR 50, o wydajności 55l/h przy 10
bar z silnikiem o mocy 0,55 kW. 230/400V, rok produkcji - 1998
Jonoselektywnea sonda do pomiaru azotu amonowego i azotanowego
Endress + Hauser CAS-40D, z armaturą mocującą, układem czyszczącym i
sprężarką powietrza, rok produkcji 2014
Optyczne sondy pomiaru tlenu COS 61 D Endress + Hauser wraz z
armaturą mocującą, rok produkcji 2014
Czujniki mętności i gęstości osadu Endress + Hauser Turbimax CUS51D
wraz z armaturą mocującą, rok produkcji 2011
Przetworniki dwukanałowe Liquiline CM 442 Endress + Hauser dla sond
pomiaru pH, redox, tlenu, gęstości osadu i pomiarów jonoselektywnych,
rok produkcji 2011
Przetwornik czterokanałowy Liquiline CM 444 Endress+Hauser dla sond
pomiaru min. pH, redox, tlenu, gęstości osadu i pomiarów
jonoselektywnych, rok produkcji 2014
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1 szt.
3 szt.
ruszty 3 szt.
dyfuzory 816 szt.
1 szt.

1 szt.
3 kpl.

3 kpl.
3 szt.
1 szt.

Wszystkie urządzenia do dnia demontażu były sprawne oprócz jonoselektywnej sondy do pomiaru
azotu amonowego i azotanowego Endress + Hauser CAS-40D (poz. nr 6 z tabeli powyżej), w której to
należy wymienić elektrody i elektrolity.

2. Urządzenia objęte niniejszym postępowaniem są dostępne na terenie Oczyszczalni Ścieków w
Kiełczewie, ul. Polna 75 (64-000 Kościan). Ze stanem urządzeń można zapoznać się po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu oględzin.
Osoby do kontaktu:
– Pan Jacek Grajewski (tel. 601.881 824)
- Pan Piotr Kociemba (tel. 607 538 531)
3. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w siedzibie sprzedającego przy
ul. Czempińskiej 2 w Kościanie (64-000) w terminie do dnia 15 marca 2019 r. godz. 10:00.
Do oferty należy załączyć podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik nr 2).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup: …………………………….".
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na dowolną ilość urządzeń przeznaczonych do sprzedaży.
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 10:15.
5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firma) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę netto i brutto,
3) podpisaną klauzulę informacyjną
4) określenie i udokumentowanie statusu podatnika (np. KRS)
W postępowaniu może brać udział podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą z wyłączeniem
osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
6. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferuje najwyższą cenę na poszczególny rodzaj urządzeń.
7. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę, sprzedającemu przysługuje
prawo do żądania oferty dodatkowej na inną cenę.
8. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury
przez sprzedającego.
9. Wydanie urządzeń nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie faktury
VAT.
10. Sprzedający nie udziela gwarancji na urządzenia objęte niniejszym postepowaniem oraz nie
odpowiada za jakiekolwiek wady ukryte.

11. Sprzedający oświadcza, że urządzenia wystawione na sprzedaż stanowią jego własność, są wolne
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem są oferowane urządzenia oraz że nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.
12. W przypadku gdy oferta z najwyższą ceną będzie niższa niż szacowana wartość w/w urządzeń,
złożoną ofertę uzna się za niewiążącą.
13. Wszelkiego rodzaju koszty np.: transportu, załadunku obciążają kupującego.

Prezes Zarządu /-/ Dawid Borkowski

