
 
Zbiorcze zestawienie ofert uznanych za najkorzystniejsze w przetargu publicznym 

na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych nr 2/OZ-DG/2022 

 

Nr 

poz. 

przet. 
Nazwa rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 

Ilość poz. 

przet. 

Cena nabycia netto 

(zł) za poz. przet. 

1 

Sprzęt służby medycznej - pakiet zawierający 50 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in. autoklawy, defibrylatory, nosze sanitarne aluminiowe 

typ B, urządzenia sanitarne US-71 itp. 
1 11 285,00 

2 

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 40,00 

3 
Drewno z wycinki iglaste S2, S4 (sosna S2a 9,65 m3, S4 9,65 m3) - pakiet w 

ilości 19,30 m3 
1 Brak oferty 

4 
Drewno z wycinki iglaste/liściaste (L=2,5 m sosna 5,70 m3, brzoza 0,63 m3) - 

pakiet w ilości 6,33 m3 
1 1 310,31 

5 
Drewno z wycinki iglaste (L=od 3,5 do 5,5 m, wg oddzielnego wykazu) - 

pakiet w ilości 44,71 m3 
1 13 502,42 

6 
Drewno z wycinki iglaste/liściaste S2, S4 (wg oddzielnego wykazu) - pakiet w 

ilości 56,87 m3 
1 15 639,25 

7 
Drewno z wycinki iglaste/liściaste S2, S4 (wg oddzielnego wykazu) - pakiet w 

ilości 80,49 m3 
1 24 307,98 

8 Drewno z wycinki iglaste S2A (L=2,5 m) - pakiet w ilości 157,87 m3 1 47 676,74 

9 
Drewno opałowe S-4 (wiatrołom, iglaste L=1,0 m 5,50 m3, liściaste L=1,8 m 

3,93 m3) - pakiet w ilości 9,43 m3 1 1 440,50 

10 Drewno z wycinki iglaste So WC (L=5,0 m) - pakiet w ilości 588,83 m3 1 220 000,00 

11 Drewno z wycinki iglaste S2A (L=2,5 m) - pakiet w ilości 254,94 m3 1 84 130,20 

12 

Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego 

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

koszarowe na metalowej podstawie, kuchnie gazowe itp.  
1 550,00 

13 
Sprzęt i narzędzia warsztatowe - pakiet zawierajacy 6 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: wiertarka udarowa, szlifierki kątowe itp.  
1 1 200,00 

14 

Techniczne środki materiałowe do urządzeń warsztatowych - pakiet 

zawierający 26 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in. gniazda 

wtykowe, manometry, sprężyny, szczotki EG-13 itp. 
1 Brak oferty 

15 
Kuter holowniczy KH-200 na przyczepie PKH-200 2-os. 4,2 t (bez 

wyposażenia), nr podw. p-py 020372, rok prod. 1972 
1 28 600,00 

16 
Kuter holowniczy KH-200 na przyczepie PKH-200 2-os. 4,2 t (bez 

wyposażenia), nr podw. p-py 020687, rok prod. 1986 
1 32 040,00 

17 
Kuter holowniczy KH-200 na przyczepie PKH-200 2-os. 4,2 t (bez 

wyposażenia), nr podw. p-py 030686, rok prod. 1986 
1 38 510,00 

18 
Przyczepa warsztatu B1/SAM (1 os. ładowność 1,5 t) z ZSE PAD 8-3/400-

01/S (8 kW, 400/230 V, 50 Hz), nr podw. p-py 2006, rok prod. 1978 
1 5 617,00 

19 
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 (stan 

licznika 11299 km), nr podw. SUL232414X0000526, rok prod. 1999 
1 11 700,00 

20 

Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3322 (poj. 2,4 

dm3, stan licznika 172069 km), nr podw. SUL332212X0036261, rok prod. 

1999 
1 2 870,00 

21 
Samochód SRT UAZ452 (bez łączności i topografu, stan licznika 10430 km), 

nr podw. 374100220385, rok prod. 1985 
1 20 000,00 

22 
Żuraw R-101 na samochodzie JELCZ-325 (udźwig 10 T, stan licznika 10072 

km), nr podw. S32508003008785, rok prod. 1985 
1 26 700,00 

23 
Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 (stan 

licznika 91575 km), nr podw. A2000250271, rok prod. 1985 
1 12 650,00 

24 
Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 (stan 

licznika 136177 km), nr podw. 46508, rok prod. 1985 
1 12 650,00 

25 
Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 S (ładowność 3,5 t), nr 

podw. 19123, rok prod. 1987 
1 6 555,00 

26 
Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 S (ładowność 3,5 t), nr 

podw. 13369, rok prod. 1986 
1 6 377,00 



27 

Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 (poj. 

2,4 dm3, stan licznika 263219 km), nr podw. SUL332212W0035722, rok prod. 

1998 
1 2 846,00 

28 
Samochód osobowy MAZDA 6 I 1,8 (sedan, stan licznika 289892 km), nr 

podw. JMZGG128241205387, rok prod. 2003 
1 3 389,00 

29 

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 

30 

Sprzęt służby żywnościowej - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in. czasze namiotów kuchni polowych, pokrowce na 

manierkę, węże ssawne i tłoczne itp. 
1 3 551,00 

31 

Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego 

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

szyny sufitowe, szafy na odzież metalowe itp.  
1 717,00 

32 
Niszczarki biurowe - pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: niszczarki FELLOWES, IDEAL itp. 
1 Brak oferty 

33 

Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego 

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

odzież metalowe itp.  
1 1 121,00 

34 

Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 21 poz. asort. (wg oddzielnego 

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

na metalowej podstawie, szafy na odzież metalowe itp.  
1 2 115,00 

35 
Niszczarki biurowe - pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: niszczarki Kobra, niszczarka REXEL itp. 
1 Brak oferty 

36 
Sprzęt służby łączności - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: kabel PKL 1x2, projektory NOBO X25 itp.  
1 Brak oferty 

37 Waga dziesiętna 300 KG, nr fabr. 331, rok prod. 1956 1 411,00 

38 
Sprzęt biurowy - pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m.in.: szafy na akta metalowe, niszczarki FELLOWES, KOBRA itp. 
1 989,00 

39 Drewno z wycinki (dąb) - pakiet w ilości 7,70 m3 1 500,00 

40 
Drewno opałowe iglaste/liściaste (średnica 30-45 cm, wg oddzielnego wykazu) 

- pakiet w ilości 55,67 m3 
1 7 500,00 

41 Drewno opałowe mieszane - pakiet w ilości 411,00 m3 1 49 100,00 

42 
Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności FIAT SEICENTO 1,1 

VAN (przebieg 354735 km), nr podw. ZFA18700000624853, rok prod. 2000 
1 1 100,00 

43 
Sprzęt informatyczny – pakiet zawierający 28 poz. asort., w tym m.in.: 

drukarki, monitory, notebooki (bez dysków twardych) 
1 Brak oferty 

Nr 

poz. 

przet. 
Nazwa odpadów 

Ilość kg/ 

pakiet 

Cena nabycia netto 

(zł) za kg/pakiet 

44 
Zużyte opony (opony nienadające się do dalszego użytkowania i bieżnikowania 

z pojazdów osobowych i ciężarowych) /kod odpadu 16 01 03/ 
1 915,00 0,70 

45 
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe/kod odpadu 16 06 01*/ 8 722,40 3,05 

Zużyte inne baterie i akumulatory /kod odpadu 16 06 05/ 111,35 1,00 

46 

Złom metali żelaznych (m.in. zużyte części metalowe pochodzące z naprawy 

pojazdów, metalowe elementy pojemników i regałów itp.) /kod odpadu 16 01 

17/ 
13 106,00 2,15 

Złom metali nieżelaznych (m.in. zużyte części aluminiowe pochodzące z 

naprawy pojazdów itp.) /kod odpadu 16 01 18/ 
236,50 7,60 

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

17 04 07/ 
459,00 4,10 

47 
Odpadowe opakowania z drewna (m.in. zużyte palety i skrzynie itp.) /kod 

odpadu 15 01 03/ 
1 193,00  Brak oferty 

48 
Odpadowe opakowania z drewna – pakiet o masie 886,00 kg /kod odpadu 15 

01 03/ 
1,00  Brak oferty 

49 

Złom metali żelaznych (m.in. zużyte części metalowe po wymianie podczas 

napraw sprzętu itp.) /kod odpadu 16 01 17/ 
1 680,00 1,88 

Złom żelaza i stali (m.in. zużyte elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych 

itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 
18 608,97 2,15 

50 

Złom aluminiowy (m.in.: złom uzyskany z demontażu materiałów 

instalacyjnych itp.) /kod odpadu 17 04 02/ / 
101,20 6,20 

Złom żelaza i stali (m.in. stalowe zużyte elementy konstrukcyjne obiektów 

budowlanych itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 
35 628,51 2,16 



Złom żelaza i stali (m.in. żeliwne zużyte elementy instalacji wod-kan. itp.) /kod 

odpadu 17 04 05/ 
1 284,60 1,85 

51 

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

02 08*/ 
11 335,00 1,20 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 

14 /kod odpadu 16 01 15/ 
852,30 0,05 

52 

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

02 08*/ 
9 000,00 1,20 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje 

niebezpieczne /kod odpadu 16 01 14*/ 
3 000,00 0,05 

53 

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

02 08*/ 
15 000,00 1,20 

Przepracowane inne oleje hydrauliczne /kod odpadu 13 01 13*/ 600,00 1,20 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje 

niebezpieczne /kod odpadu 16 01 14*/ 6 500,00 0,05 

54 

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/ 
1,00  Brak oferty 

55 

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/ 
1,00  Brak oferty 

 

 


