
 

  

Załącznik nr 7 
do „Regulaminu 

przetargu  

publicznego na 

sprzedaż rzeczy  

ruchomych 

niekoncesjonowany

ch” 

    

    
Zbiorcze zestawienie ofert uznanych za najkorzystniejsze w przetargu publicznym 

na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych nr 3/OK-DG/2020 

    Nr 

poz. 

prze

t. 

Nazwa rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 

Ilość 

poz. 

przet

. 

Cena nabycia netto 

(zł) za poz. przet. 

2 Zbiornik elastyczny transportowy ZET4 (poj. 4 000 m3) 1 310,00 

3 Zbiornik elastyczny transportowy ZET4 (poj. 4 000 m3) 1 310,00 

8 Zbiornik elastyczny transportowy ZET6 (poj. 6 000 m3) 1 420,00 

9 Zbiornik elastyczny transportowy ZET6 (poj. 6 000 m3) 1 430,00 

10 Brona talerzowa zawieszana U-240/0 1 1 208,00 

12 Wózek unoszący widłowy WRU 4 (udźwig: 2 200 kg) 1 230,00 

13 

Sprzęt elektroniczno-warsztatowy - pakiet zawierający 

185 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 

aparaty telefoniczne, głośniki komputerowe, klawiatury 

przewodowe, zasilacze, skrzynka rozdzielcza, skrzynka 

narzędziowa itp. 

1 1 170,00 

14 

Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności 

FIAT SEICENTO 1,1 VAN (przebieg: 121 240 km, 

opony: 145/70 R13, 2 osobowy) 

1 556,00 

17 

Butle transportowe - pakiet zawierający 70 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: butle 

transportowe do sprężonego powietrza, butle 

transportowe do tlenu lotniczego itp. 

1 7 167,00 

18 

Prostowniki - pakiet zawierający 16 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: prostowniki BZA-

120/25, prostowniki PCS-63/25, prostowniki selenowe 

BMZ 60/20 itp. 

1 2 550,00 

19 
Agregat spawalniczy EWD 3/300 na ramie (silnik S-

312G) 
1 4 370,00 

22 

Sprzęt spawalniczy - pakiet zawierający 7 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: wózek 

spawalniczy, butle tlenowe itp. 

1 710,00 



24 

Filtry do oczyszczania wody - pakiet zawierający 19 

poz. asort., w tym: filtry do oczyszczania wody 

przenośne FPW-30 - 14 szt., filtry do oczyszczania wody 

przenośne FPW-300 - 5 szt. 

1 1 611,99 

25 

Sprzęt elektroniczny - pakiet zawierający 78 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: telefony 

komórkowe, niszczarki, odbiorniki tv itp. 

1 1 370,00 

27 

Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 3 poz. asort., 

w tym: szafa metalowa na odzież WP2-34 1850x800x52 

mm - 2 szt., szafa metalowa na odzież WP2-34 

1800X800X490 mm - 1 szt. 

1 820,00 

28 Piecyk polowy żeliwny z kompletem rur - 38 szt. 1 3 900,00 

29 

Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 8 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: szafy metalowe, 

taborety, wieszaki itp. 

1 1 120,00 

30 Wytwornica hydrauliczna GERDA II 1 301,00 

33 

Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 3 poz. asort., 

w tym: szafa metalowa na odzież WP2-34 1850x800x52 

mm - 5 szt., szafa akta metalowa 1500x700x500 mm - 

19 szt., stolik pod komputer na metalowej podstawie 

WP1-18 875x580x750 mm - 18 szt.  

1 1 170,00 

34 

Autoklaw Sterilclave 24B PRINT (z wyposażeniem: 

stelaż do sterylizacji opakowanych narzędzi - 2 

poziomowy - 1 szt.; rękaw szerokości 50 mm - 1 szt.; 

rękaw szerokości 75 mm - 1 szt.; rękaw szerokości 100 

mm - 1 szt.; zgrzewarka impulsowa - 1 szt.) 

1 3 756,10 

35 

Autoklaw Sterilclave 24B PRINT (z wyposażeniem: 

stelaż do sterylizacji opakowanych narzędzi - 2 

poziomowy - 1 szt.; rękaw szerokości 50 mm - 1 szt.; 

rękaw szerokości 75 mm - 1 szt.; rękaw szerokości 100 

mm - 1 szt.; zgrzewarka impulsowa - 1 szt.) 

1 4 349,60 

36 Sprężarka powietrza ASPA 1 560,00 

Nr 

poz. 

Prze

t 

Nazwa odpadów 

Ilość  

kg/ 

pakie

t 

Cena nabycia netto 

(zł) za kg/pakiet 

46 
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 

06 01*)  
600 2,30 

47 Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17)  3600 0,72 

 


