
 

O G Ł O S Z E N I E 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

I.  Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg ogłasza przetarg 
nieograniczony na sprzedaż kiosków handlowych: 

1. Typu „KAMI „ uL.12 Lutego – Grota Roweckiego, r. prod. 1993,  numer ew. 8-20  -1 szt.

Cena pawilonu Typu „KAMI „ (zł)  2 000,00 

Kiosk / pawilon handlowy "KAMI" 
- stan bardzo dobry - bez lokalizacji o powierzchni użytkowej 6,5m kw. 
- wymiary gabarytowe (długość2.5 m, szerokość 2.5 m, wysokość2.8 m) 
- nie posiada lokalizacji, można go ustawić w dowolnym miejscu, nie wymagana jest wylewka doskonale 

posłuży jako altana na działce, budka strażnicza, parkingowa itp.,
- kiosk jest zlokalizowany w Elblągu przy  skrzyżowaniu ulic 12 Lutego i Grota Roweckiego, 
- masa ok. 800 kg, odbiór we własnym zakresie.

Konstrukcje ścian:
- powierzchnia zewnętrzna wykonana z tworzyw poliestrowych, odpornych na
- działanie czynników atmosferycznych
- izolacja termiczna wykonana ze styropianu samo gasnącego
- powierzchnia wewnętrzna wykonana z tworzyw poliestrowych o trwałej
- konstrukcji, łatwej do utrzymania i konserwacji,
- dach wraz z wywietrznikiem,
- kiosk jest ocieplony.

Wyposażenie:
- instalacja elektryczna na napięcie 220 V na którą składają się; tablica licznikowa z zabezpieczeniem, 2 

punkty świetlne, 2 gniazda wtykowe, wyłączniki oraz podświetlony daszek przeciwdeszczowy
- trzy okna
- jedno okno z okienkiem podawczym (metaplex grubości 6mm)
- zabezpieczenie na okien (rolety antywłamaniowe) 
- zabezpieczenie na drzwi (krata)

Przed zakupem zapraszamy na oględziny.



2. Typu „ALASKA” Pl. Słowiański – poczta  r. prod. 1995,               numer ew. 8-75 -1 szt.

Cena pawilonu Typu „ALASKA„(zł) 4 000,00,

- KIOSK typu ALASKA, używany 16 lat. Ściany i dach wykonane z płyt warstwowych, podłoga ocieplona 
krzyżowo styropianem. Pełna instalacja elektryczna, dodatkowo kiosk jest wyposażony w rolety 
antywłamaniowe oraz wzmocnione drzwi wejściowe. 
nie posiada lokalizacji, można go ustawić w dowolnym miejscu, nie wymagana jest wylewka doskonale 
posłuży jako altana na działce, budka strażnicza, parkingowa itp.,

- kiosk jest zlokalizowany w Elblągu przy  Pl.Słowiańskim, 
- masa ok. 1500 kg, odbiór we własnym zakresie.

Wymiary: 3,30m x 2,15m (7,1 m. kw.)

- bardzo sztywna konstrukcja stalowa kiosku 
- cynkowaniem ogniowym ramy dolnej kiosku,
- stolarka PCV z zestawami szyb termoizolacyjnych; 
- pełna instalacja i bardzo bogate wyposażenie elektryczne montowane fabrycznie (opcjonalnie: 

specjalistyczne oświetlenie itd),
- wykonanie z niepalnych, atestowanych materiałów I-go gatunku,

Dokładne wymiary:

1. Długość A 3300 mm, szerokość B 2150 mm, wysokość H 3050 mm.
2. Wysokość użytkowa h 2450 pow. użytkowa p.u. 6,05 m2 pow. Zabudowy * p.z. 7,10 m2

(*) podana powierzchnia zabudowy nie uwzględnia daszków

telefony kontaktowe (55) 230-79-10, kom. 692-413-095, kom. 692-413-082,

II.  Kioski handlowe oglądać w robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8.30 – 14.00. 



III.  WADIUM 

1. Wadium w wysokości: (Wybrać typ kiosku)……… zł, należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej 
w złotych polskich, w terminie do dnia 12.12.2011 r. do godz. 900. 

2. Wadium należy wpłacać w kasie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka 
z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg,  w robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku w 
godzinach 10.30 –  13.00, lub na konto Bank PEKAO S.A. II O/ELBLĄG  Nr 16 1240 2265 1111 
0000 3237 1826.

3. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 

a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej; 
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

IV.  OFERTA 
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 
b) oferowaną cenę, 
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, 
d) kserokopię dowodu wpłaty wadium. 

2. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka 
z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, w terminie do 12.12.2011 r. do godziny 930, pok Nr 7.

3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin 
otrzymania przesyłki. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2011 r. o godzinie 1000, w siedzibie Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. w pok. 8. 

5. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia. 

6. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert 

7. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w ust. 1, powinna być zamknięta, 
zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem: 

ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU SPÓŁKA Z O.O. 
UL. BROWARNA 90, 82-300 ELBLĄG.

SEKRETARIAT pokój Nr 7. 
OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW  TRWAŁYCH TJ:



Wybrać  „kiosk typu’” 

V. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
VI. Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta z kupującym w siedzibie sprzedającego po wybraniu oferty 

najkorzystniejszej. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Pan Marian Karaś tel.: (55) 230-79-10, kom. 692-413-095,
 e-mail: technicznyzkm@softel.com.pl

mailto:technicznyzkm@softel.com.pl
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