
 
 

 

OGŁOSZENIE 

 
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, ul. Sulańska 13 ,  

tel. 63 246 81 79 uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży następujące maszyny i urządzenia:  

 
1. Ładowarka HT-285 4x4, rok. prod. 2006 .  

Ładowarka wymaga naprawy skrzyni biegów. Nie wymaga remontu głównego. Zaleca  

się wymianę płynów technicznych i olejów. W komplecie łyżka. Fotel operatora z przetartym  

siedziskiem Lekkie otarcia lakieru na portalu. Opony zużyte w ok. 50%. Maszyna posiada  

napęd na wszystkie osie.  

Cena wywoławcza brutto: 37 000 zł 

 

2. Wózek widłowy TOYOTA 7FG15, rok prod. 2001. 

Wózek sprawny, mocno wyeksploatowany. Posiada ważne badania techniczne UDT. W 2016  

roku miał przepracowanych 6856 mth, a nowy licznik wskazuje 99 mth. Zniszczone siedzisko  

operatora, liczne zarysowania lakieru. Maszt typu duplex, do wymiany kwalifikuje się łańcuch  

napędowy masztu. 

Cena wywoławcza brutto. 15 000 zł 

 

3. Ciągnik rolniczy PRONAR MTZ 1025A „1" , rok prod. 2002. 

Ciągnik w dobrym stanie technicznym, sprawny. Uszczelnieniu podlega układ zawieszenia  

narzędzi roboczych ( nieszczelności z układu hydraulicznego ). Zaleca się wymianę płynów  

technicznych. Ubytki lakieru, pęknięcie nadkola tylnego, plastikowego. Opony przednie 380/70  

R24 zużyte w ok. 50%, tylne o rozmiarze 18.4 PR12 zużyte w ok. 50%. 

Cena wywoławcza brutto: 42 000 zł 

 

4. Ciągnik rolniczy PRONAR MTZ 1025A „2" , rok prod. 2002  

Ciągnik w dobrym stanie technicznym, sprawny, po remoncie. Niewielkie ubytki lakieru. Opony  

przednie 380/70 R24 zużyte w ok. 50%, tylne o rozmiarze 18.4 PR12 zużyte w ok. 50%.  

W ciągniku uszkodzony jest oryginalny licznik przebiegu, a nowo zainstalowany wskazuje 315 mth.  

Cena wywoławcza brutto: 46 000 zł  

 
W/w maszyny i urządzenia można oglądać w dniach od 29 sierpnia do 13 września2018 r., w godzinach od 

8:00 -10:00 na bazie MZGOK Sp. z o.o., ul. Sulańska 13 w Koninie (przy hali sortowni).  

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że chcąc wziąć udział w postępowaniu należy wpłacić wadium  

w wysokości 2 % ceny wywoławczej sprzętu - na konto bankowe:  

PKO BP o numerze 78 1020 2212 0000 5502 0380 6700  

 
Oferty dotyczące nabycia w/w sprzętu należy składać w siedzibie sprzedawcy do dnia 14 września 2018 

r. do godz. 11:00, w pok. Nr 5, budynek B wraz z dowodem wpłaty wadium.  

 
 
 

 
 

 


