Ciepłownia Miejska sp. z o. o. 26-500 Szydłowiec ul. Radomska 48
Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż złomu użytkowego i nieużytkowego według wykazu

Wykaz urządzeń i materiałów
1. Zbiornik ciśnieniowy typ A rok produkcji 1984 poj. 3250 l. ( złom) - 2 szt.
2. Zbiornik ciśnieniowy typ A rok produkcji 1984 poj. 4000 l. ( złom) - 2 szt
3. Zasobnik C. W. typ ZCW -3000 rok produkcji 2005 nr 10314 ( złom - 1 szt.
4. DT-75
( złom) - 1 szt.
5. Przenośnik taśmowy 8 mb. CM-34
( złom) - 1 szt.
6. Przenośnik taśmowy 11mb. CM - 35
( złom) - 1 szt.
7. Rura preizolowana DN 300 L 6mb. (Złom użytkowy)
- 11 szt.
o
8. Kolanko 120
DN 300
(Złom użytkowy)
- 2 szt.
9. Punkt stały DN 300
(Złom użytkowy)
- 2 szt.
10. Trójnik DN 300 X DN 32
(Złom użytkowy)
- 2 szt.
11. Podstawa ciągu wentylatora
( złom) - 1 szt.
12. Zbiornik Hydroforowy nr. 8139 , nr. 8146 2000l. ( złom)
- 2 szt.
13. Zbiornik na pyły
( złom) - 2 szt.
14. Zużyte pompy oraz liczniki
( złom)
15. Pompa 80 PJM 180
( złom) - 1 szt.
16. Złom różny
500 kg.
Przedmiotem sprzedaży jest w/w asortyment w formie złomu i jest własnością Ciepłowni
Miejskiej sp. z o. o. 26-500 Szydłowiec ul. Radomska 48.
Cały materiał można obejrzeć na placu składowym w Ciepłowni Miejskiej ul.
Kolejowa 21, Szydłowiec.
Odbiorca złomu jest zobowiązany do odebrania i załadunku złomu na własny
koszt, a także zważenia złomu na wadze samochodowej którą dysponuje
Ciepłownia w obecności jej przedstawiciela.
Odbiorca złomu jest zobowiązany jeżeli zajdzie taka potrzeba pocięcia złomu
na własny koszt.
Orientacyjna ilość złomu 10 ton.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena
100%.
Oferty nabycia z ceną netto za 1 tonę na złom użytkowy i inny nieużytkowy
należy składać w siedzibie spółki w terminie sześciu tygodni licząc od dnia
ukazania się ogłoszenia tj. do 21. 05. 2019r.
Kontakt telefoniczny (48) 617 08 82.
Osoba do kontaktu – Leszek Jakubowski.
Nabywca chcący zakupić złom powinien zgodnie z ustawą o odpadach posiadać
aktualne zezwolenia i dołączyć je do złożonej oferty.
Ciepłownia Miejska zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez
podania przyczyn.

Przygotował Leszek Jakubowski

