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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - 

OBWIESZCZENIE 

O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM 

NA SPRZEDAŻ  MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH STANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚĆ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUTU NOWYCH 

SYNTEZ CHEMICZNYCH 

 

I. SPRZEDAJĄCY 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych z 

siedzibą w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 

Puławy. 

Podstawą wszczęcia i przeprowadzenia przetargu są przepisy ustawy z dnia 

21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2020.2098 t.j.), 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie 

zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez 

przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu 

(Dz.U.1993.97.443 z dnia 1993.10.19) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny art. 701 i następnych (Dz.U.2019.1145 t.j.).  

 

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY  

Przedmiotem sprzedaży są  maszyny i urządzenia rolnicze będące 

własnością Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez 

Chemicznych, tj.  

 

1. CIĄGNIK ROLNICZY KOŁOWY – szt. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ / model  - Zetor 16145 

Numer rejestracyjny – DSW 16 MM 

Rok Produkcji – 1990  

Przebieg w km – 875mtg 

Moc silnika – 118 kW 
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Ciągnik rolniczy Ursus Zetor 16145 jest kompletny w podstawowe 

podzespoły i układy, lecz są niektóre zużyte eksploatacyjnie. Silnik ciągnika 

typ Z-8602-1 wysokoprężny czterosuwowy z turbodoładowaniem wykazuje 

nie znaczne nieszczelności w układzie korbowo — tłokowym. Ostatnio miał 

wymienione turbodoładowanie Pozostałe mechanizmy przeniesienia napędu 

są zużyte w podobnym stopniu. Wskazania licznika pracy szacujący uważa 

za nieadekwatne do wykonanej pracy ciągnika. Układ zawieszenia narzędzi 

kompletny. Wyposażenie kabiny kierowcy kompletne, lecz częściowo zużyte 

eksploatacyjnie. Opony kół jezdnych przednich i tylnych zużyte 

eksploatacyjnie w 50%. Akumulator zużyty eksploatacyjnie. Przed dalszą 

eksploatacją ciągnik wymaga przeprowadzenia gruntownego przeglądu 

technicznego poszczególnych podzespołów i uzupełnienia drobnego 

osprzętu. 

 

 

Cena wywoławcza wynosi 27.700,00 PLN/ brutto (dwadzieścia siedem 

tysięcy siedemset złotych brutto 00/100). 

 

Cena wywoławcza jest ceną minimalną, co oznacza że sprzedaż nie może 

nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.  

 

 

 

2. PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA – szt. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

Typ / model  - Kirowiec JPTS-12 

Numer rejestracyjny – DSW L795 

Rok Produkcji – 1982 

Masa własna – 12000kg  

Dopuszczalna ładowność – 4000kg  

 

Przyczepa ciężarowa rolnicza wywrotka Kirowiec JPTS-12 na podwoziu 

wahaczowym. Rama przyczepy i podwozie bez żadnych uszkodzeń ani śladów po 

regeneracji. Skrzynia ładunkowa dwuczłonowa. Burty metalowe i podłoga bez 

większych odkształceń mechanicznych, widoczne nieznaczne ogniska korozji. 
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Poszczególne skrzynie ładunkowe wywracane osobnymi niezależnymi przewodami 

hydraulicznymi. Wszystkie instalacje przyczepy jak pneumatyczna, hydrauliczna i 

elektryczna są sprawne, wymagają tylko przeglądu technicznego. Przyczepa 

posiada plandekę zwijaną i zwijaki w dobrym stanie technicznym. Opony kół 

jezdnych zużyte eksploatacyjnie w 60%.  Aktualnie przyczepa posiada 

dopuszczenie do ruchu drogowego. Szacujący stwierdza pewne błędy 

merytoryczne w zapisach dowodu rejestracyjnego co do dopuszczalnej ładowności 

i masy własnej przyczepy. Karty pojazdu nie wydano. 
 

 

Cena wywoławcza wynosi 12.700,00 PLN/ brutto (dwanaście tysięcy 

siedemset złotych brutto 00/100). 

 

Cena wywoławcza jest ceną minimalną, co oznacza że sprzedaż nie może 

nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 

 

 

 

 

3. PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA – szt. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Typ / model  - Kirowiec JPTS-9 

Numer rejestracyjny – DSW 96PN 

Rok Produkcji – 1982 

Masa własna – 12000kg  

Dopuszczalna ładowność – 4000kg  
 

Przyczepa ciężarowa rolnicza wywrotka Kirowiec JPTS-9 na podwoziu z 

wahaczem. Rama przyczepy i podwozie bez żadnych uszkodzeń ani śladów po 

regeneracji. Skrzynia ładunkowa dwuczłonowa. Burty metalowe i podłoga bez 

większych odkształceń mechanicznych, widoczne nieznaczne ogniska korozji. 

Poszczególne skrzynie ładunkowe wywracane osobnymi niezależnymi 

przewodami hydraulicznymi. Wszystkie instalacje przyczepy jak pneumatyczna, 

hydrauliczna i elektryczna są sprawne, wymagają tylko przeglądu 

technicznego. Przyczepa posiada plandekę zwijaną i zwijaki w dobrym stanie 

technicznym. Opony kół jezdnych zużyte eksploatacyjnie w 60%. Aktualnie 

przyczepa nie posiada dopuszczenia do ruchu drogowego, gdyż brak jest 

ważnego przeglądu rejestracyjnego. Karty pojazdu nie wydano. 
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Cena wywoławcza wynosi 9.700,00 PLN/ brutto (dziewięć tysięcy 

siedemset złotych brutto 00/100). 

 

Cena wywoławcza jest ceną minimalną, co oznacza że sprzedaż nie może 

nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 

 
 

4. ROZRZUTNIK OBORNIKA – szt. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ / model  - Fortschritt T-088 

Rok Produkcji – 1981 

Rozrzutnik obornika jest kompletny w swoje podstawowe zespoły i układy, 

może być jeszcze eksploatowany. Wszystkie zespoły są bardzo zużyte 

eksploatacyjnie, najwięcej przenośniki podłogowe wraz z napędem. Instalacja 

pneumatyczna i elektryczna całkowicie zdekompletowane. W czasie lustracji 

był w wersji przyczepy objętościowej z podwyższonymi burtami. Wszystkie 

elementy metalowe bardzo skorodowane lub odkształcone. Bardzo zużyte 

eksploatacyjnie są wszystkie napędy. Opony kół jezdnych o rozmiarze 

385/65/R-22.5 zużyte eksploatacyjnie w 60%. Rozrzutnik posiada również 

adapter do rozrzucania obornika, również bardzo zużyty eksploatacyjnie. 

Cena wywoławcza wynosi 10.900,00 PLN/ brutto (dziesięć tysięcy 

dziewięćset złotych brutto 00/100). 

 

Cena wywoławcza jest ceną minimalną, co oznacza że sprzedaż nie może 

nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 
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5. ROZRZUTNIK OBORNIKA – szt. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ / model  - Fortschritt T-088 

Rok Produkcji – 1981 

 

Rozrzutnik obornika jest kompletny w swoje podstawowe zespoły i układy, 

może być eksploatowany. Wszystkie zespoły są bardzo zużyte 

eksploatacyjnie, najwięcej przenośniki podłogowe wraz z napędem. Instalacja 

pneumatyczna i elektryczna całkowicie zdekompletowane. W czasie lustracji 

rozrzutnik był w wersji przyczepy do rozrzucania obornika. Wszystkie 

elementy metalowe bardzo skorodowane lub odkształcone. Bardzo zużyte są 

wszystkie napędy. Opony kół jezdnych o rozmiarze 385/65/R22.5 zużyte 

eksploatacyjnie w 60%. Rozrzutnik posiada zamontowany adapter do 

rozrzucania obornika, również bardzo zużyty eksploatacyjnie. 

Cena wywoławcza wynosi 8.100,00 PLN/ brutto (osiem tysięcy sto 

złotych brutto 00/100). 

 

Cena wywoławcza jest ceną minimalną, co oznacza że sprzedaż nie może 

nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 

 

6. PŁUG CIĄGNIKOWY OBRACANY – szt.1  
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Typ / model – Unia IBIS -120 BZ-3 

Rok Produkcji – 2005  

 

Pług ciągnikowy Unia IBIS-120 jest kompletny i nadaje się aktualnie do 

eksploatacji. Pług ma pojedynczą ramę o przekroju 120x120x8 cm, cztery 

podwójne korpusy płużne z zabezpieczeniem śrubowym. Koło podporowe 

boczne z oponą 200/60-14,5. Odkładnice typu kulturalnego ze ścinaczami 

narożny a lemieszem z dłutami. Mechanizm obrotu pługa hydrauliczny z 

siłownikiem dwustronnym. Nieznaczne zużycie eksploatacyjne elementów 

roboczych pługa. Na elementach metalowych nieliczne ogniska korozji. Pług 

nadaje się do dalszej eksploatacji po wykonaniu gruntownego przeglądu 

technicznego. Jakość eksploatacyjna pracy pługa jest poprawna 

 

 

Cena wywoławcza wynosi 7.500,00 PLN/ brutto (siedem tysięcy pięćset  

złotych brutto 00/100). 

 

Cena wywoławcza jest ceną minimalną, co oznacza że sprzedaż nie może 

nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 
 

 

7. ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA – szt.1  

 

 

 

 

 

Typ / model – RCW-5 

Rok Produkcji – 1988 

 

Rozsiewacz ciągnikowy nawozów i wapna przyczepiany RCW-5 jest kompletny 

w swoje zespoły i układy, aktualnie może być eksploatowany. Rozsiewacz miał 

już wykonanych znaczną liczbę modernizacji i ulepszeń. Rozsiewacz posiada 

jako element wynoszący wysiewany nawóz taśmę gumową na kołach 
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napinających i napędzającym oraz podporowych na dnie zbiorniki nawozów. 

Napęd na taśmę gumową i talerze rozsiewające jest hydrauliczny poprzez 

silniki hydrauliczne. Instalacja elektryczna sprawna. Dawkowanie 

wysiewanego nawozu od koła jezdnego poprzez przekładnię łańcuchową i 

wielkość szczeliny roboczej na zasuwie. Na metalowych elementach liczne 

ogniska korozji oraz ślady po spawaniu regeneracyjnym. Rozsiewacz jest 

malowany renowacyjnie. Opony kół jezdnych 385/65/R-22.5 zużyte 

eksploatacyjnie w 50%. 

  

Cena wywoławcza wynosi 4.300,00 PLN/ brutto (cztery tysiące trzysta 

złotych brutto 00/100). 

 

Cena wywoławcza jest ceną minimalną, co oznacza że sprzedaż nie może 

nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 

 

 

 

III. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETAGU 

 

1. Przetarg ma charakter publiczny i prowadzony jest przez powołaną przez 

Instytut komisję przetargową w formie przetargu pisemnego (zbieranie 

ofert).  

2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie 

Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 13a, 24-110 Puławy.  

 

IV. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN 

Przedmioty przetargu można oglądać w Gospodarstwie Doświadczalnym 

„Goczałków”, Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom, województwo 

dolnośląskie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00, po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny oględzin. (Grzegorz 

Jawilak tel. 724 311 519.  

 

V. WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 

podanej poniżej, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09 

lipca 2021r. do godziny 11.00 

2.  Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedającego, o numerze: 72 1750 1107 0000 0000 2187 0668, 

w Banku PNB Paribas Bank Polska SA,  z dopiskiem „wadium-

sprzedaż środków trwałych -……………nazwa przedmiotu”. 

3. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu 

ustala się wadium na poszczególne przedmioty w następujących 

wysokościach: 
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3.1. 2.770,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt 

złotych 00/100) w przypadku składania oferty na zakup  ciągnika 

rolniczego Zetor 16145, 

3.2. 1.270,00 PLN  (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt 

złotych 00/100) w przypadku składania oferty na zakup przyczepy 

ciągnikowej Kirowiec JPTS-12 

3.3. 970,00 PLN  (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) 

w przypadku składania oferty na zakup przyczepy ciągnikowej 

Kirowiec JPTS-9. 

3.4. 1.090,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych 

00/100) w przypadku składania oferty na zakup rozrzutnika 

obornika. 

3.5. 810,00 PLN (słownie: osiemset dziesięć złotych 00/100) w 

przypadku składania oferty na zakup rozrzutnika obornika. 

3.6. 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt  złotych 00/100) w 

przypadku składania oferty na zakup pługa ciągnikowego. 

3.7. 430,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści złotych 00/100) w 

przypadku składania oferty na zakup rozsiewacza nawozów i 

wapna. 

 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, 

zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a 

oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet 

ceny nabycia.  

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta 

została przyjęta, nie wpłaci na rzecz Sprzedawcy całej ceny nabycia w 

terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia oferenta o przyjęciu jego 

oferty, o czym mowa niżej w pkt. IX.  

VI. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA 

1. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z 

regulaminem przetargu, dostępnym na stronie internetowej 

www.ins.lukasiewicz.gov.pl lub w siedzibie Sprzedawcy w Puławach.  

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty. 

4. Oferent, którego oferta została przyjęta pokrywa koszty dotyczące 

pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem praw własności. 

6. Ofertę zawierającą wypełniony formularz ofertowy należy 

dostarczyć do siedziby Sprzedawcy: Sieć Badawcza Łukasiewicz –

Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 13a, 24-110 Puławy, Kancelaria, pokój nr 50 w terminie 

do dnia 12 lipca 2021 r. do godz. 11.00 w zamkniętej kopercie 

oznaczonej napisem „Oferta przetargowa - sprzedaż maszyn i 

urządzeń rolniczych”.  

7. Oferta pisemna powinna zawierać: 

http://www.ins.lukasiewicz.gov.pl/
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a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, PESEL lub nazwę firmy, NIP, nr 

KRS jeśli dotyczy, adres składającego ofertę) 

b) oferowaną cenę nabycia określoną jednoznacznie w PLN (cyfrowo i 

słownie) 

c) dowód wpłacenia wadium (potwierdzenie przelewu) 

d) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu 

Wzór oferty (formularz ofertowy) zawiera załącznik nr 1 do regulaminu i 

jest dostępny na stronie internetowej; www.ins.lukasiewicz.gov.pl 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego, Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, w dniu 12 lipca 2021 r., o 

godz.11.30, w sali konferencyjnej, I piętro.  

 

2. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.  

3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, 

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. 

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Wybrana zostanie oferta z  najwyższą ceną. 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

1. Zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu następuje z chwilą 

zawiadomienia oferenta o przyjęciu oferty. 

2. Oferent, który został zawiadomiony o przyjęciu jego oferty, zobowiązany 

jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy całej ceny w terminie siedmiu dni od 

dnia zawiadomienia  go o przyjęciu oferty. Cenę należy uiścić przelewem 

na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 72 1750 1107 0000 0000 

2187 0668, w Banku PNB Paribas Bank Polska SA, z dopiskiem 

„Zakup maszyny / urządzenia rolniczego” 

X. ZASTRZEŻENIA 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków 

przetargu bez podania przyczyny.  

 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

2. Przetarg może się odbyć, jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta 

spełniająca warunki określone w niniejszym obwieszczeniu oraz 

regulaminie przetargu.  

http://www.ins.lukasiewicz.gov.pl/
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3. Po zapłaceniu całej ceny, oferent jest zobowiązany do odebrania 

samochodu z siedziby Sprzedawcy przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 

13A, 24-110 Puławy.  

4. Z czynności wydania i odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół.   

5. Z chwilą sporządzenia protokołu wydania – odbioru samochodu przetarg 

uważa się za zamknięty. 

 

6. Ogłoszenie o przetargu oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej 

na stronie http://www.ins.lukasiewicz.gov.pl/index.php/pl/przetargi 

 

 

 

 

 

 

 

Puławy, 24 czerwca  2021r. 

 

 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy sprzedaży 
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