
 
Zbiorcze zestawienie ofert uznanych za najkorzystniejsze w przetargu publicznym 

na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych nr 5/OZ-DG/2021 

 

Nr 

poz. 

przet. 
Nazwa rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 

Ilość poz. 

przet. 

Cena nabycia netto 

(zł) za poz. przet. 

1 
Kuchnia polowa KP-340 (z częściowym wyposażeniem), nr fabr. 144 rok prod. 

1988 
1 Brak oferty 

2 
Kuchnia polowa KP-340 (z częściowym wyposażeniem), nr fabr. 750 rok prod. 

1985 
1 4 780,00 

3 
Kuchnia polowa KP-340 (z częściowym wyposażeniem), nr fabr. 4188 rok 

prod. 1981 
1 5 120,00 

4 
Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 (ilość miejsc siedzących 43, przebieg 

314510 km), nr podw. SUADW3ACPYS161062, rok prod. 2000 
1 Brak oferty 

5 

Sprzęt służby łączności i  informatyki - pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarka, monitor, zasilacze UPS, aparaty 

telefoniczne, zestaw głośnomówiący itp. 
1 Brak oferty 

6 

Sprzęt służby łączności i  informatyki - pakiet zawierający 23 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarka XEROX, notebooki (bez dysków 

twardych), radiotelefony MOTOROLA GP-300 (bez klawiatury) itp. 
1 1 840,00 

7 

Sprzęt służby łączności i  informatyki - pakiet zawierający 111 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarki, komputery (bez dysków 

twardych), monitory, notebooki (bez dysków twardych), zasilacze UPS itp. 
1 2 444,00 

8 

Sprzęt służby wychowawczej - pakiet zawierający 33 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kserokopiarki, nagrywarki DVD, 

odbiorniki RTV, wzmacniacze itp. 
1 1 840,00 

9 Zestaw elektrotechniczny 15M - pakiet w ilości 14 kpl. 1 Brak oferty 

10 Zestaw hydraulika XI-15 - pakiet w ilości 17 kpl. 1 5 950,00 

11 Zestaw stolarsko-ciesielski XI-12 - pakiet w ilości 26 kpl. 1 Brak oferty 

12 Zestaw ślusarsko-kowalski XI-14 - pakiet w ilości 23 kpl. 1 29 377,00 

13 

Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: biurko na metalowej podstawie, krzesła biurowe na 

metalowej podstawie, stoliki pod telefon na metalowej podstawie, stół szkolny 

na metalowej podstawie itp.  

1 Brak oferty 

14 Drewno z wycinki iglaste (sosna WC, dł. 5,0 m) - pakiet w ilości 1 190,58 m3 1 416 703,00 

15 Drewno z wycinki iglaste (sosna S2a, dł. 2,5 m) - pakiet w ilości 780,00 m3 1 Brak oferty 

16 Drewno z wycinki liściaste/iglaste (S2a, dł. 2,5 m) - pakiet w ilości 224,30 m3 1 Brak oferty 

17 Drewno opałowe iglaste (S4, dł. 2,4 m) - pakiet w ilości 75,29 m3 1 Brak oferty 

18 Drewno z wycinki (sosna WC, dł. 4 m) - pakiet w ilości 176,63 m3 1 61 820,50 

19 Drewno z wycinki (sosna S2A, dł. 2,4 m) - pakiet w ilości 66,25 m3 1 14 000,00 

20 Drewno z wycinki (sosna S2B, dł. 2,4 m) - pakiet w ilości 53,57 m3 1 14 000,00 

21 Drewno z wycinki miękkie (topola) - pakiet w ilości 35 m3 1 200,00 

22 Drewno opałowe iglaste (S4, średnica 30-45 cm) - pakiet w ilości 183,28 m3 1 27 000,00 

23 Drewno opałowe liściaste (S4, średnica 30-45 cm) - pakiet w ilości 10,11 m3 1 1 600,00 

24 Drewno z wycinki (brzoza) - pakiet w ilości 5,90 m3 1 221,00 

25 Drewno z wycinki (dąb) - pakiet w ilości 7,70 m3 1 700,00 

26 

Sprzęt warsztatowy - pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu) w tym m.in.: zasilacz-tester-rozrusznik typ ZTR 120, agregat 

sprężarkowy AS 150EP, piła taśmowa do metalu   itp. 
1 Brak oferty 

27 

Palniki olejowe, zbiornik oleju opałowego - pakiet zawierajacy 5 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu) w tym m.in.: palniki olejowe GIERSCH, zbiornik 

oleju opałowego 10000 l itp. 
1 Brak oferty 

28 Stalowy zbiornik olejowy SZUTZ 700/1000 - pakiet ilości 4 szt. 1 Brak oferty 

29 
Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 307 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu) w tym m.in.: łózka, szafy, lodówki, telewizory itp. 
1 Brak oferty 



Nr 

poz. 

przet. 
Nazwa odpadów 

Ilość kg/ 

pakiet 

Cena nabycia netto 

(zł) za kg/pakiet 

30 
Zużyte opony (opony nienadające się do dalszego użytkowania i 

bieżnikowania) /kod odpadu 16 01 03/ 
1 515,00 Brak oferty 

31 Zużyte inne baterie i akumulatory /kod odpadu 16 06 05/ 260,68 Brak oferty 

32 

Złom metali nieżelaznych (m.in. zużyte elementy aluminiowe i miedziane z 

napraw pojazdów itp.) /kod odpadu 16 01 18/ 
2 909,00 12,21 

Złom mieszanin metali (m.in. zużyte plomby ołowiowe z drutem) /kod odpadu 

17 04 07/ 
243,00 5,60 

Złom metali żelaznych (m.in. zużyte części metalowe z pojazdów, metalowe 

regały, pojemniki siatkowe  itp.) /kod odpadu 16 01 17/ 
12 994,00 1,32 

33 
Odpadowe opakowania z drewna – pakiet o masie 886,00 kg /kod odpadu 15 

01 03/ 
1 Brak oferty 

34 

Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe /kod odpadu 13 

02 08*/ 
32 200,00 0,88 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje 

niebezpieczne /kod odpadu 16 01 14*/ 
13 300,00 0,12 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu  inne niż wymienione w 16 01 

14 /kod odpadu 16 01 15/ 
4 500,00 0,12 

35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (odpady powstałe z 

wybrakowania sprzętu elektrycznego, urządzenia grzejne, oprawy lamp ) /kod 

odpadu 16 02 14/ 
82,00 Brak oferty 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (m. in.: zużyte 

urządzenia elektryczne, świetlówki, lampy sodowe itp.) /kod odpadu 16 02 13*/ 
65,00 Brak oferty 

36 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 

pakiet o masie 300 000,00 kg /kod odpadu 17 01 07/ 
1 Brak oferty 

37 

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 

pakiet o masie 46 985,00 kg /kod odpadu 17 01 07/ 
1 Brak oferty 

38 

Przepracowane inne oleje hydrauliczne /kod odpadu 13 01 13*/ 1 878,00 0,37 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu  inne niż wymienione w 16 01 

14 /kod odpadu 16 01 15/ 
5 300,90 0,01 

Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe /kod odpadu 13 

02 08*/ 
4 326,80 0,37 

Inne niewymienione odpady (przepracowane smary) /kod odpadu 16 01 99/ 473,97 0,01 

39 
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu  inne niż wymienione w 16 01 

14 /kod odpadu 16 01 15/ 
6 409,80 0,02 

40 
Zużyte opony (opony nienadające się do dalszego użytkowania i 

bieżnikowania) /kod odpadu 16 01 03/ 
8 000,00 0,61 

 

41 

Złom metali żelaznych (m.in. zużyte części metalowe z pojazdów  itp.) /kod 

odpadu 16 01 17/ 
2 913,69 1,26 

Złom metali nieżelaznych (m.in.: zużyte części z napraw pojazdów itp.) /kod 

odpadu 16 01 18/ 
169,58 6,21 

 


