
Przetarg ofertowy na sprzedaż urządzeń po stacji LPG 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim  przy 

ul. Plac Wolności 5a ogłasza przetarg ofertowy na: 

1. Przedmiot sprzedaży: 

a) zbiornik na gaz płynny LPG nr 1: producent CHEMET S.A. Tarnowskie Góry o numerze 
fabrycznym 230781 rok budowy 2000, propan – butan o poj. 4850l, 
Terminy następnych badań:  Rewizja zewnętrzna: czerwiec 2021, Rewizja wewnętrzna: lipiec 
2021, Próba ciśnieniowa: lipiec 2021  

b) zbiornik na gaz płynny LPG nr 2: producent CHEMET S.A. Tarnowskie Góry o numerze 
fabrycznym 230789 rok budowy 2000, propan-butan o poj.4850l. 
Terminy następnych badań: Rewizja zewnętrzna: czerwiec 2021, Rewizja wewnętrzna: sierpień 
2023, Próba ciśnieniowa: sierpień 2023  

c) rurociąg technologiczny MIGAZ Tczew o numerze fabrycznym 04-M/06 rok budowy 2006, 
długość 3.4 m, DN: 65.  
Terminy następnych badań: Rewizja zewnętrzna: lipiec 2021, Rewizja główna: lipiec 2021, 
Próba ciśnieniowa: lipiec 2021  

d) dystrybutor wraz z kompletną instalacją do ww. zbiorników o numerze fabrycznym: 264951, 
znak producenta: DPC 050 LE 1D, rok produkcji: 2000, producent: Nuovo Pignone, numer 
czujnika objętości: 65920, rodzaj cieczy: propan-butan.  
Okres ważności legalizacji: 18 lipca 2020r.  

2. Informacje o sposobie i terminie złożenia oferty. 

Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem „Zakup urządzeń” należy składać w sekretariacie 

Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Plac Wolności 5a, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do 

dnia 15.07.2021 r do godz 9:30. 

Oferta winna zawierać: 

‘’ ..............................................................................................................................................................  

Nazwa Oferenta 

 .................................................................................................................................................................  

Adres Oferenta 

…. ............................................................................................................................................................  

Osoba do kontaktu ………………………………..……………telefon kontaktowy…………………   

e-mail:…………..……………………………………………………………………………………... 

Warunki cenowe: 
Oferowana cena netto za  kpl. urządzeń ………………………………………………..………. zł. 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.’’ 

Nie dopuszcza się składania oferty kupna na wybrany przedmiot sprzedaży. 

Otwarcie ofert nastąpi 15.07.2021 r o godzinie 10:00. 

 

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane urządzenia. 
  

Urządzenia  przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu 

oględzin. Osoby upoważnione do udzielania informacji: Andrzej Bieliński, Przemysław Suchcicki, tel. 

55 247 23 70, mail: smnowydworgdanski@o2.pl,  (w godz. 7:00 – 15:00), lub osobiście ul. Plac 

Wolności 5a, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

  

4. Zapłata ceny i wydanie zakupionego sprzętu. 
  

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po dokonaniu całkowitej 

zapłaty na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w PKO BP nr 341020 1778 0000 2202 0003 7788  w 

terminie po 30 lipca 2021r. Oferent zobowiązuje się zabrać zakupione urządzenia w terminie do 

30.08.2021. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyny. 


