
Nr

poz.

przet.

Nazwa rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych
Ilość

poz. przet.
Cena nabycia netto (zł) za poz. przet.

1 Szlifierka do płaszczyzn 3G71 1 8 255,00

2
Skrzynie drewniane – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skrzynie drewniane DM-

11RGD2; skrzynie drewniane do petard; skrzynie drewniane do NSCH-40/UZP-100/ itp. 
1 2 199,00

3

Części zamienne do sprzętu ppoż. i warsztatowego – pakiet zawierający 112 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m.in.: grzybki zaworów; krany przejściowe; napinacze paska; płatki układu wydechowego OM-56-34P; uszczelka 

głowicy S150510x; wał korbowy kompletny S15M2000x itp.

1 brak oferentów

4

Sprzęt i materiały instalacyjno-budowlane – pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 

agregat proszkowy AP 250; pręty stalowe okrągłe gładkie; szafy na akta metalowe 1-drzewiowe; szafy na odzież 

metalowe itp.

1 6 277,00

5

Sprzęt, części zamienne do samochodów STAR 660, 200 i 29  – pakiet zawierający 78 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: butle acetylenowe; samochodowy przyrząd diagnostyczny; amortyzatory; bębny hamulcowe; 

głowice; płosie; wały napędowe; żarówki itp.

1 brak oferentów

6 Agregat prądotwórczy X322-DCB 30-4 MOC 24 kW (24 kW, 3x380 V, 50 Hz) na ramie 1 5 200,00

7 Kuchnia polowa KP-320 1 4 258,00

8 Kuchnia polowa KP-320 1 4 265,00

9 Kuchnia polowa KP-320 1 4 571,00

10 Kuchnia polowa KP-320 1 4 851,00

11 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 2,4  1 1 569,00

12

Techniczne środki materiałowe do samochodów AUTOSAN, FIAT, POLONEZ i UAZ – pakiet zawierający 42 poz. 

asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: półpanewka łożyska; alternatory; bębny hamulcowe; filtry rożne; klosze 

lamp; świece zapłonowe; świece żarowe; wkłady filtra powietrza itp.

1 brak oferentów

13
Opony do pojazdów (po długim okresie przechowywania) – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), 

w tym m.in.: opony 10.00 R20; opony 8.25-15; opony 9.00-20U; opony 175R13 letnie; opony 195/55R15 85H itp.
1 8 820,00

14
Sprzęt MPS – pakiet zawierający 4 poz. asort. w tym: kanister stalowy KS-5 5l – 10 szt.; kanister stalowy KS-20 20l – 

40 szt.; pistolet nalewczy FI 23 z obudową zieloną – 1 szt.; pompa ręczna do beczki 17 l/min – 2 szt.
1 501,11

15
Skrzynia ładunkowa płaska i dźwignik kanałowy – pakiet zawierający 2 poz. asort. w tym: skrzynia ładunkowa płaska 

67.00.206 – 1 szt.; dźwignik kanałowy hydrauliczny DKH 1200S – 1 szt. 
1 700,00

16

Techniczne środki materiałowe do samochodów STAR 660, KRAZ i NYSA – pakiet zawierający 166 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory; cylinderki hamulcowe; drążki kierownicze; haki holownicze; koła 

zębate różne; resory i pióra resorowe; uszczelki różne; wkłady filtrów; żarówki samochodowe itp.  

1 4 377,00

17
Materiały instalacyjno-budowlane i ppoż.  – pakiet zawierający 23 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 

pompy różne; rury spustowe stalowe różne; klosze szklane; zawory kulowe różne; wieszaki do gaśnicy różne itp.
1 brak oferentów

18 Kajaki turystyczne 2-osobowe 480x80x35 cm – pakiet zawierający 5 szt.  1 1 800,00

19

Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 3 poz. asort. w tym: szafa na odzież metalowa 1850x800x520 mm – 5 szt.; 

szafa metalowa na akta 1800x970x450 mm – 3 szt.; szafka przyłóżkowa żołnierska metalowa 800x300x330 mm – 21 

szt. 

1 1 277,00

20

Sprzęt, części zamienne i akcesoria samochodowe – pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 

m.in.: klocki hamulcowe; spawarka transformatorowa; wkłady filtra powietrza; lampy tylne; reflektory przednie; sygnał 

dźwiękowy; żarówki różne itp.  

1 brak oferentów

21

Części i akcesoria do sprzętu inżynieryjno-saperskiego – pakiet zawierający 297 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), 

w tym m.in.: gaźniki 2SD; głowice cylindra; koła zębate-różne; komplety remontowe; łożyska-różne; panewki łożyska; 

pierścienie tłokowe; silnik benzynowy 2SD-M1; tłoki nadmiarowe; uszczelki różne; wały korbowe itp.  

1 brak oferentów

22 Podgrzewacz do wody PPGW-200M 1 257,20

23 Zestaw posterunku regulacji ruchu – pakiet zawierający 3 kpl. 1 brak oferentów

24 Zestaw posterunku regulacji ruchu PRR-3 – pakiet zawierający 2 kpl. 1 450,00

25 Maszyna do mycia naczyń kapturowa ZKU-10 1 1 400,00

Nr

poz.

Przet

Nazwa odpadów

Ilość 

kg/

pakiet

Cena nabycia netto (zł) za kg/pakiet

26 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 2 078,00 2,78

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 3 466,00 0,98

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 7 429,90 0,98

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 684,30 1,11

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) 1 100,00 0,74

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) 104,00 0,88

Złom ołowiu (zużyte plomby ołowiane zanieczyszczone stalą)  (kod odpadu 17 04 03) 16,00 6,11

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 7,60 5,04

Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod odpadu 16 06 02*) 124,00 2,58

Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) 835,00 2,11

Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) 277,00 6,42

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) 109,00 6,11

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 3 951,60 0,87

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) 4,00 0,82

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) 8,00 5,42

29
Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania lub dalszego użytkowania, zużyte dętki i ochraniacze)  (kod odpadu 

16 01 03)
2 995,00 0,71

30 Odpadowe opakowania z drewna (zużyte skrzynie drewniane i palety) (kod odpadu 15 01 03) 678,00 0,10

31
Odpadowe trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 (kod odpadu 03 01 

05)  
1 500,00 brak oferentów

32 Odpadowy papier i tektura (wybrakowane mapy) (kod odpadu 19 12 01)  6 595,00 0,05

Zbiorcze zestawienie ofert uznanych za najkorzystniejsze w przetargu publicznym

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