
Zabrze, dnia 10.10.2018r.  

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO PRZETARGU 
PISEMNEGO NA ZBYCIE MAJĄTKU ZBĘDNEGO 

 
 
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, jako właściciel nieruchomości położonej w Zabrzu 
przy ul. Roosevelta 81 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku  
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego (Dz.U. nr 
114, poz. 761) ogłasza przetarg na zbycie składników majątku ruchomego, tj. wyposażenia 
wyłączonej z użytkowania kotłowni starego budynku administracyjnego  Stadionu im. E.Pohla  
w Zabrzu    
 
1.  ZBYWAJĄCY:   

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 81 
 
2. PRZEDMIOT ZBYCIA: 
Przedmiotem zbycia są niżej wymienione składniki:  
 

Lp Asortyment Ilość  
Zużycie  
(w %)  

Sugerowana 
cena sprzedaży 

brutto PLN 

1.  kocioł olejowy Buderus G225 WS/SE 
– 50 wraz z zestawem kominowym  

2 szt 50  

2.  pompa obiegu kotłowego 2 szt 75  

3.  pompa obiegu c.o. 4 szt 75  

4.  pompa c.w.u. 1 szt. 75  

5.  naczynie wzbiorcze przeponowe 8 l 2 szt. 75  

6.  naczynie wzbiorcze przeponowe 50 l 1 szt. 75  

7.  sprzęgło hydrauliczne/wymiennik 
ciepła 

1 szt. 75  

8.  zbiornik na olej opałowy 1000 l 1 szt. 75  

9.  orurowanie, zawory, manometry, 
termometry itp. 

1 kpl. 90  

Razem:  15.000,00 
 
 
Wszelkie koszty związane z odbiorem zakupionego majątku zbędnego pokrywa Oferent (w tym 
demontaż i transport) 
Termin odbioru zakupionych składników majątku zbędnego wyposażenia:  niezwłocznie po 
podpisaniu stosownej umowy i stwierdzeniu wpływu należności za zakupione składniki majątku 
zbędnego na konto/do kasy Zbywającego.  
Zbywca zawrze z Nabywcą umowę sprzedaży wskazanego w ofercie majątku zbędnego oraz wystawi 
fakturę zakupu. Nabywca uiści zapłatę na wskazane w fakturze konto/do kasy Zbywcy za zakupione 
składniki majątku zbędnego.  



Zbywający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
 
Zamawiający zaleca, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu 
postępowania. Wizję można przeprowadzić w dniach 11-22.10.2018r.  po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym na n-ry telefonów podane w pkt 8. ogłoszenia. 
 
3. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU: 
Przetarg zostanie przeprowadzony w biurze Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. F. Roosevelta 81 w 
Zabrzu. Ofertę cenową brutto za jednostkę majątku zbędnego należy podać w ofercie pisemnej 
złożonej na adres siedziby Zbywcy w terminie do 24.10.2018r. do godz. 12:00. Proponowana cena 
powinna przekraczać cenę wywoławczą.  
W dniu 24.10.2018r. o godz. 12:15 Zbywca dokona publicznego otwarcia ofert i poda ceny 
proponowane przez oferentów.   
 
Przetarg wygra oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. 
 
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa będzie 
kontynuowała przetarg w formie aukcji między tymi oferentami. W takim przypadku komisja 
przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu 
przeprowadzenia aukcji. 
 
4. WADIUM: 
Zbywca nie wymaga złożenia wadium.  
 
5. OFERTA PISEMNA ZŁOŻONA W TOKU PRZETARGU POWINNA ZAWIERAĆ: 

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 
b. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty. 

Ofertę należy złożyć  w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w pkt 3. Na kopercie 
należy podać nazwę (imię i nazwisko)  i adres oferenta wraz z dopiskiem „Oferta przetargowa na 
zbycie składników majątku ruchomego, tj zbędnego wyposażenia. Nie otwierać przed 24.10.2018r.  
godz. 12:15”. 
 
6. ODRZUCENIE OFERTY: 
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie i w niewłaściwym 
miejscu.   
 
7. ZAWARCIE UMOWY: 
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi do 2 dni od dokonania wyboru oferty. 
Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi zgodnie z zasadami podanymi w pkt 2. 
 
8. WYJAŚNIENIA: 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pani Monika Lipich, tel. +48 32 438 63 15  
i Pan Adam Stefaniak tel. +48 32 438 63 10 lub 530 896 282;  email: przetargi@arena-zabrze.pl. 

 

mailto:przetargi@arena-zabrze.pl

