
Białogard, dnia 23 czerwca 2020r. 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ – ELEMENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ  

W PROCESIE PRZETWÓRSTWA RYBNEGO 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych z siedzibą w Białogardzie przy  

ul. Królowej Jadwigi 28, ogłasza sprzedaż urządzeń – elementów biorących udział  

w procesie przetwórstwa rybnego. 

 

I. Przedmiot sprzedaży: 

WYKAZ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW 

Lp. Symbol – numer 
parametry 

Nazwa urządzenia - 
elementu 

Cena  
minimalna 
(Brutto) 

Rok 
produkcji 

1. SGI 2000 Wytwornica lodu 1.534,00 zł 2007 
2. COMPACK 4500 Komorowa maszyna do 

pakowania 
1.000,00 zł 2006 

3. AG6 – Nr 881 Maszyna do pakowania 
próżniowego 

1.600,00 zł 1976 

4. AXIS 4B 1000PAN Waga elektroniczna paletowa 734,00 zł - 
5. 2100mm x 

1200mm x 
120 mm 

Drzwi wejściowe do chłodni – 
komplet 2 szt. 

467,00 zł za 
sztukę 

- 

6. 2100 mm x 
1360 mm x 
50-60 mm 

Rama drzwi wejściowych 334,00 zł - 

7. 1220 mm x 
1080 mm 

Wentylator podwójny 800,00 zł - 

8. 1550 mm x 
220 mm x 
680 mm 

Wentylator potrójny szt. 2 1.200,00 zł 
za sztukę 

- 

9. - Sprężarka z osprzętem 1.467,00 zł - 
10. Garorofi Marco Sprężarka z osprzętem 1.200,00 zł - 
11. Ungermann Sprężarka z osprzętem 1.867,00 zł - 
12. - Elementy sprężarek 134,00 zł - 
13. - Zbiornik ciśnieniowy 1,00 zł - 

ZŁOM 
- 

14. ZPP 1x8 - KLIMOR Urządzenia do wytwarzania 
lodu 

5.534,00 zł 1980 

15. 574000ST 111 
8G6 

Maszyna do skórowania 
węgorza 

2.866,67 zł - 

 

II. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty na całość lub poszczególne elementy można składać listownie lub doręczyć osobiście 

w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Społęczno – Gospodarczych w Białogardzie przy  



ul. Królowej Jadwigi 28 do dnia 01 lipca 2020r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lipca 

2020r. w siedzibie Stowarzyszenia. 

 

Urządzenia można oglądać codziennie od poniedziałku do piątki w godzinach od 8:00 do 

15:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi, 

najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie ofert. 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów do kontaktów w zakresie udostępnia przedmiotu 

sprzedaży jest Pan Mariusz Stolarczyk (nr telefonu 94 312 39 30). 

 

III. Informacje dodatkowe: 

1. Oferta powinna zawierać: 

- nazwę urządzenia;  

- oferowaną cenę netto i brutto (oferowana cena za wybrane urządzenie nie 

może być niższa niż odpowiednia kwota wynikająca z tabeli w pkt I); 

- dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby,  

nr PESEL lub NIP); 

- oświadczenie, że oferent zna i akceptuje warunki przetargu. 

2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż urządzeń – 

elementów biorących udział w procesie przetwórstwa rybnego”. 

3. Okres związania ofertą wynosi 7 dni. 

4. Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent, 

który zaoferuje najwyższą cenę. 

5. Termin zapłaty i zakupu: przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawiadomieniu 

o przyjęciu oferty oraz uiszczeniu na konto należytej ceny sprzedaży wynikającej ze 

złożonej oferty, w terminie 7 dni od dnia poinformowania oferenta. 

6. Koszty związane z odbiorem nabytego urządzenia ponosi oferent. 

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 311 8688. 

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez 

podania przyczyny. 


