
Trzebownisko 22.01.2021 

OGŁOSZENIE ! 

 

Zakład Gospodarki -Wodno Ściekowej  

W Trzebownisku 

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż stacji do odwadniania osadów  

w skład której wchodzą : 

 

• Prasa taśmowa MONOBELT typ NP12CK wraz z szafką sterowniczą (przepływ 

roboczy do 10 m3/h) rok produkcji 2006  

• Stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu typ 2CMP10 z mieszaczami wydajność 

max 1000 l/h ).( brak jednego mieszacza) 

• Pompę polielektrolitu, śrubowa PD-MH010-B2. 

• Pompę śrubowa osadu na prasę PF-MH12. 

• Zespół odzysku wody płuczącej ZOW-01 wraz z szafką sterowniczą 

• Silos na wapno V=10 m3 z wibratorem  

• Dozownik-przenośnik ślimakowy wapna PS108/5.0. 

• Przenośnik ślimakowy osadu i wapna PS 200/2,5. 

• Podajnik osadu pompa BORGER PL 100. 

• Licznik elektroniczny osadu na prasę Endress+Hauser10w65 (stan 3389 m3) 

• Szafa sterownicza urządzeń higienizacji osadu. 

• Dokumentacja techniczno – rozruchowa. 

 

Wymienione urządzenia są sprawne technicznie, pracowały bardzo krótki okres na Oczyszczalni 

Ścieków w Łące gm. Trzebownisko. 

Cena: 

Cena  wywoławcza ww./urządzeń wynosi: 35 000,00 zł brutto. 

Wadium: 

 Sprzedający odstępuje od żądania wadium. 

 Oferty: 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Wodno- Ściekowej w Trzebownisku 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.03.2021r.do godz. 10.00. Oferty które zostaną 

złożone po wyznaczonym terminie  nie będą rozpatrywane. 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – prasa osadu” . 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem : poczty, kuriera lub dostarczona 

osobiście  

Adres: Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej 36-001 Trzebownisko 989 



Sprzedaż: 

Sprzedaż urządzeń nastąpi po wyborze oferenta  na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży 

do której Zakład wystawi fakturę. Do  zawarcia umowy niezbędne jest wpłacenie oferowanej 

kwoty    na konto nr 20 9191 0000 2001 0010 2094 0001. 

Kupujący zobowiązuje się do demontażu i transportu urządzeń na koszt własny w terminie 

wskazanym w umowie kupna – sprzedaży. 

Kryterium wyboru oferenta: 

      - Najwyższa cena -100% 

Ocena ofert: zostanie dokonana w dniu 1.03.2021 o  godz 10.20 w siedzibie zamawiającego 

Oględziny: 

  Oględzin urządzeń można dokonać na terenie Oczyszczalni Ścieków w Łące po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu pod nr tel. 664037081 osoba do kontaktu Janusz Sierżęga, Robert Ryś. 

Dodatkowych informacji udziela: 

 Piotr Komenda, tel. 664037073 , email: biuro.zgws@gmail.com  

Janusz Sierżęga, tel. 664037081 , email: oczyszczalnia.laka@gmail.com 

Robert Ryś, 664037081 , email: oczyszczalnia.laka@gmail.com 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: odwołania postępowania przetargowego 

przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a 

także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty 

 

                                                                                           dyrektor  

                                                                                           mgr inż. Piotr Komenda                     

  

Załączniki: 

Karta charakterystyki prasy taśmowej MONOBELT typ NP12CK 

https://drive.google.com/file/d/1-UAHkXTLJSaPJ9lQpbPENipvsty1JYPA/view?usp=sharingLink  

Do zdjęć: 

https://photos.app.goo.gl/G5cr3aSGJJtKPJZL8 
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