Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ładowarki-kompaktora
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsk, działając za zgodą Wójta Gminy Jedlińsk
ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż ładowarki-kompaktora.
1) Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk
NIP: 796-28-96-026; REGON 670223764
w ramach której działa
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku
ul. Ogrodowa 51a, 26-660 Jedlińsk
2) Przedmiot sprzedaży:
Ładowarka-kompaktor
Rodzaj pojazdu: ładowarka kołowa, czołowa
Marka/typ: ŁM 224
Rok produkcji: 1998
Producent: Hydmet Głogów/Miasta Stalowa Wola
Numer podwozia: 1010
Masa własna-eksploatacyjna: 12200 kg
Zabezpieczenie przed spadającymi przedmiotami: konstrukcja dachu
Pojemność łyżki: 2,5 mł
Wyposażenie dodatkowe:
Osprzęt spycharkowy: lemiesz z kartą zabezpieczającą w rozmiarze 2860x1570
mm poza pojazdem.
Koła z oponami osi przedniej i tylnej 20.5-25 poza pojazdem.
Silnik:
Marka/typ: Andoria/6CT107
Zapłon: paliwo-samoczynny/olej napędowy
Numer fabryczny: 265049.
Układ i liczba cylindrów R – 6
Pojemność: 6540 ccm
Układ napędowy:
 mechaniczny ze skrzynią biegów,
 prędkość jazdy do 35,0 km/h,
 koła napędowe 4x4,
 koła stalowe z możliwością napełniania wodą,
 kierowanie maszyną – układ kierowniczy hydrauliczny z siłownikami,
 hamulec zasadniczy – nożny pneumatyczno-hydrauliczny tarczowy,
 hamulec pomocniczy - ręczny pneumatyczny bębnowy.
Informacje uzupełniające:
 napęd ruchu łyżki – hydrauliczny,
 iśnienie robocze układu z regulacją,
 kabina operatora: podwyższona, wyposażenie podstawowe,
 oświetlenie zewnętrzne robocze 2 lampy z przodu,

 oświetlenie zewnętrzne drogowe 2 lampy z przodu, 2 lampy
kierunkowskazów przednie, 2 lampy tylne, lampy odblaskowe 6 sztuk,
 napięcie instalacji elektrycznej 24V.
3) Cena wywoławcza
37 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy).
4) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd
Samochód można obejrzeć w miejscowości Urbanów, 26-660 Jedlińsk – dawne
składowisko odpadów, w dniach od 1 czerwca 2017 r. do 6 czerwca 2017 r., po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr telefonu: 48 32-13-091.
5) Miejsce i termin przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego
Przetarg (licytacja) odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jedlińsku, ul. Ogrodowa 51a, 26-660 Jedlińsk w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz.
10:00.
6) Informacje dodatkowe
a) postąpienie wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych);
b) sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu
z podaniem przyczyny;
c) uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Pan
Wiesław Jastrzembski od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:00, nr tel. 48
32 13 091.

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Jedlińsku
/-/ Dariusz Tępiński

