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OGŁOSZENIE 

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. 

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż 

prasy taśmowej do odwadniania osadów 

Adres sprzedającego:  ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy 

Dane do kontaktów:  

tel. 61 2910320    fax. 61 2910329  
adres strony internetowej: www.ppk-pniewy.pl        
adres poczty elektronicznej e-mail:  biuro@ppk-pniewy.pl 

1. Opis przedmiotu sprzedaży: 

• Filtracyjna prasa taśmowa OMEGA 100200 z zagęszczaczem stołowym MINI 20 NG 

- Całość konstrukcji ze stali nierdzewnej 

- Układ płukania taśm 

- Regulowana prędkość taśm 

- Automatyczny system korekcji/prowadzenia taśm 

- szafka elektryczna 

• Stacja przygotowania polimeru 

 - trzykomorowy zbiornik z PEHD o pojemności łącznej 1 m3 

 - 2 mieszadła 

 - dozownik proszku i emulsji 

 - pompa dozująca roztworu 

• Pompa ślimakowa SEEPEX – 2 szt. 

• Przenośnik ślimakowy do ewakuacji osadu o dł. 3,9 m ze stali nierdzewnej 

• Zbiornik wody technologicznej o pojemności ok. 3 m3 ze stali nierdzewnej 

• Pompa wody technologicznej GRUNDFOS 3x230 V, 5,5 kW 

• Rok produkcji:  2005       

Prasa pracowała do ostatniego dnia przed demontażem, do wymiany siłownik powietrzny.                                                                                                
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2. Warunki przetargu 
 
2.1.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.    
2.3. Jedynym kryterium wyboru jest cena. 
2.4.  Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najwyższą ceną. 
2.5. W przypadku ofert z równą najwyższą ceną sprzedający zwróci się do oferentów o 
ponowne złożenie ofert z zastrzeżeniem, że oferowana cena nie może być niższa niż 
oferowana pierwotnie. 
2.6. Sprzedający zawrze umowę sprzedaży z oferentem, który zaoferował wyższą cenę. 
2.7. Umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. 
2.8. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu wpływu należności 
w pełnej wysokości  na rachunek bankowy sprzedającego. 
2.9. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania 
przyczyn. 
 
 
3. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta. 
3.1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i musi zawierać: 

• imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i adres siedziby oferenta; 

• oferowaną cenę w PLN zapisaną cyfrowo i słownie; 

• podpisane oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i że nie 

będzie dochodził od sprzedającego żadnych praw z tytułu stanu technicznego samochodu; 

/Wzór formularza ofertowego w załączeniu/ 

3.2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. 

3.3. Opakowanie/koperta zawierające ofertę winno być zaadresowane do sprzedającego i 
opatrzone nazwą, dokładnym adresem oferenta oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Przetarg na prasy do odwadniania osadów - nie otwierać przed dniem 20.12.202 1r. 

przed godz. 11:30” 

4. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert                                                                                          

4.1. Oferty należy składać do dnia 20.11.2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie sprzedającego                      
Pniewskie   Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  
ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy – sekretariat pok. nr 7 
4.2.Oferty zostaną otwarte w dniu 20.11.2021r. o godz. 11:30 w siedzibie sprzedającego -   
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.  

ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy – salka konferencyjna pok. nr 9 

4.3.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje 
dotyczące ceny.  

4.4. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
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5. Informacje dodatkowe 

5.1. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć na oczyszczalni ścieków w Pniewach po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu: 

Oczyszczalnia Ścieków 

ul. Strzelecka 18L,  

62-045 Pniewy  

5.2. Sprzedający udostępnia formularz ofertowy w zał. 1 do postępowania 

5.3 Osoby upoważnioną do kontaktu jest: Mateusz Achtenberg 

kom. 575 929 232, e-mail: mateusz.achtenberg@ppk-pniewy.pl  
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