Załącznik do decyzji n r ^ / V I I I / 2 0 2 1
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia /VX--sierpnia 2021 roku

Ogłoszenie przetargu pisemnego na sprzedaż kotia grzewczego marki Viessmann z
dwoma pojemnikami na olej opałowy.

1. Przedmiotem sprzedaży jest niskotemperaturowy kocioł grzewczy V I E S S M A N N
Poromat-Simpleks typu PS010 znajdujący się w budynku administrowanym przez Straż
Miejską w Zgierzu przy ul. K s . Jerzego Popiełuszki 3A w Zgierzu.
Dane techniczne:
1) Wytwórca: Viessmann Werke, 35-107 Allendorf (Eder) West- Germany;
2) Rok produkcji -2001;
3) Moc znamionowa dla oleju -105 kW;
4) Numer fabryczny: 7324058901067109;
5) Ciśnienie dopuszczalne - 4,0 bar;
6) Ciśnienie próbne - 5,2 bar;
7) Temperatura dopuszczalna - 100°C;
8) Pojemność wodna kotła- 159 1;
9) Uzgodniona dokumentacja - Nr 28-211/97/1 z dnia 20.11.1999 r.;
10) Automatyka - Automatyka kotła Trimatik;
11) Palnik- T y p V E I I I - 2 7259576000209109;
12) Częstotliwość znamionowa - 50 Hz;
13) Napięcie nominalne - 230 V ~.
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Kocioł został wykonany i zbadany zgodnie z przepisami EN-30 i warunkami decyzji
UC-047/6-00 z wynikiem pomyślnym. Kocioł został poddany próbie wodnej na
ciśnienie 5,20 bar z wynikiem pomyślnym.
Kocioł o mocy 105 kW firmy V I E S S M A N N Poromat-Simpleks typu PS010,
wyposażony jest w sterownik Viessmann Trimatik ze standardowym modułem
obsługowym.
Sterownik reguluje pracę kotła w zależności od temperatury zewnętrznej z cyfrowym
zegarem sterującym z programem dziennym i tygodniowym
Steruje też pracą pomp - obiegu grzewczego.
ECocioł Wyposażony jest w wentylatorowy palnik olejowy UNIT.
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana do pracy na parametry 70/55°C.

Regulator dobrany do sterowania kotła jest również przystosowany do regulowania
temperatury w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej z możliwością rozbudowy w
późniejszym terminie.
Dwa pojemniki na olej opałowy typu PE1100 firmy Schultz Cubic Tank o nominalnej
pojemności po 1 600 dcm (łączna pojemność 3 200 dm , napełnianie zbiorników
wynosi 95%), posadzone w wannie wychwytującej na minimum 100% objętości
napełniania zbiorników.
3

3

2. Osoby zainteresowane kupnem przedmiotowego kotła z pojemnikami na olej opałowy,
mogą uzyskać dodatkową informację od Dariusza Bereżewskiego Komendanta Straży
Miejskiej w Zgierzu - tel. 42 714 32 83. Dokumentacja techniczną kotła jest do wglądu
w siedzibie Straży Miejskiej w Zgierzu przy ul. K s . Jerzego Popiełuszki 3a w Zgierzu.
3. Cena wywoławcza sprzedaży kotła wraz pojemnikami na olej opałowy wynosi 6 000,00
zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych).
4. Biorący udział w przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 600
zł (słownie: sześćset złotych) przelewem lub wpłatą na rachunek Gminy Miasto Zgierz
nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg wpłata ta znajdowała się na wymienionym rachunku.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wybrania lub
odrzucenia ofert. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium
nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od
zawarcia sprzedaży.
6. Oferta pisemna powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z ze stanem przedmiotu przetargu lub że
ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
4) potwierdzenie wpłaty wadium.
7. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie
opatrzonej napisem: „OFERTA - sprzedaż kotła grzewczego"
8. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta Zgierza,
Plac Jana Pawła I I 1 6 .
9. Termin składania ofert upływa dnia 1 września 2021 roku o godz. 12:00.
10. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu 2 września 2021 roku.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
12. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium,
\ ) nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne,
\ nieczytelne.
^li-ft^ctarg—wygrywa oferent, który złożył najwyższą ofertę. Niezwłocznie zostaje
wówczas zawarła umowa sprzedaży.
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14. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
dnia zawarcia umowy sprzedaży.
15. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę
ceny nabycia.

