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Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdu
specjalnego - pożarniczego

  
Kategoria - Aktualności 

Data publikacji -15 lipca 2019 godz. 11:42  

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na
sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004, numer rejestracyjny: CIN FO28,
rok produkcji: 1985, rodzaj pojazdu: specjalny - pożarniczy wyposażony w działko p.
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poż, nowy, ocynkowany zbiornik 5000 litrów na wodę, zbiornik na środek
pianotwórczy oraz autopompę, dop. masa całkowita: 15700 kg, silnik diesla 11100
cm3 przebieg 19.505 km. instalacja elektryczna wymieniona na nową w 2019 r.
nowe akumulatory.

Ubezpieczony OC do 12.08.2019 roku, sprawny, przegląd do 24.06.2020. Cena
wywoławcza pojazdu 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) nie podlega VAT,
wadium 1000,00 zł. należy wpłacić, załączając kopię dowodu wpłaty do oferty. Nr
konta bankowego: PBS Janikowo 97818500060000018520000001 lub bezpośrednio
w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie ul. Przemysłowa 6.

Oferty zakupu można składać w Urzędzie Miejskim w Janikowie ul. Przemysłowa 6,
88-160 Janikowo pokój 115 sekretariat. Termin wpłaty wadium i składania ofert do
dnia 30.07.2019 r. do godziny 14.00. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem:
OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO muszą zawierać dane (imię
nazwisko ew. nazwę oferenta), proponowaną cenę zakupu w złotych, kontakt tel.
lub mailowy oraz kopię dowodu uiszczenia wadium. Oferty będą rozpatrzone w
ciągu 2 dni od złożenia. Informacje i uzgodnienie oględzin telefonicznie
523514411 lub sekretariat@janikowo.com.pl. Wadium zostaje zaliczone po
wybraniu nabywcy jako część zapłaty, lub zwrócone do 4 dni po rozpatrzeniu ofert.
Pozostałą kwotę ceny zakupu wynikającą z oferty należy wpłacić do 14 dni od daty
przetargu. Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Dane pojazdu:

Marka: Jelcz, Nr rejestracyjny: CIN FO28

Model: 004, Nr VIN: brak

Wersja: Ciężki wóz pożarniczy, stan licznika: 19.505 km

Rodzaj nadwozia: kryte kabinowe, specjalistyczne podwójne 2+4 osoby.

Ilość drzwi: 4 kabina dzielona, Kolor nadwozia: czerwony 1 warstwowy typu
uni

Rodzaj skrzyni biegów: manualna zsynchronizowana

Pojemność skokowa silnika: 11100 ccm, 6 cyl. moc maksymalna 243 KM 179
kW

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Rok produkcji: 1985, data pierwszej rejestracji: 1985

Koła 6 szt. 1100/20” stan dobry, zużycie ok. 20% - 2 osie tył bliźniacze.
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Akumulatory 2 szt. 12V po 175AH nowe rok 2019.

Wyposażenie: Autopompa, zbiornik na środek pianotwórczy, zbiornik wody
5000 litrów nowy 2017 r. wykonany z blachy odpornej na korozję -
ocynkowany. Hak (zaczep) holowniczy do przyczepy ze sprzęgiem
samoczynnym. Instalację elektryczną wymieniono w 2019 roku przez
autoryzowany zakład naprawy. Samochód gotowy do jazdy, w ciągłej
eksploatacji, zadbany, naprawiany na bieżąco.
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