
 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/2017  

     Prezydenta Miasta Tczewa   

     z dnia 18.09.2017 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

Prezydenta Miasta Tczewa 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kotła wodnego  

VIESSMANN 

 

 

Cena wywoławcza:   5 500 zł 

Postąpienie minimalne:  200 zł 

Wadium:     300 zł 

 

 

Kocioł wodny z palnikiem: 

 

Marka: VIESSMANN 

Typ: VITOPLE 200 SX2 

Rok produkcji: 2006 

Nr fabryczny: 7185076600306100 

Nr ewidencyjny: 7206006554 

Wymiary:  172x90x115 

Palnik: RS44 

Typ palnika: 884T 

Moc palnika: 80/200 – 550 kW  

Opis: Niskotemperaturowy kocioł gazowy 350  kW. Kocioł trójciągowy do 

eksploatacji z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle z palnikiem 

wentylatorowym 2-stopniowym. 

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. 

 

 

 

 



 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim 

w Tczewie Pl. Piłsudskiego 1, s. nr 20.  

Kocioł wodny  można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu, tel. (58) 7759331.  

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie nr 

68124012421111001002250598 w terminie do 29.09.2017 r. z dopiskiem 

„Kocioł wodny”. Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty 

wadium na w/w rachunek.  

Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na 

poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym osobom zostanie zwrócone po 

zakończeniu przetargu.  

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:  

- żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej 

cenie wywoławczej,  

- uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.  

 

Oferenci przed rozpoczęciem przetargu przedkładają komisji przetargowej:  

-dowód wpłaty wadium,  

-oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu,  

- dowód osobisty (do wglądu).  

 

Koszty związane z przeniesienie prawa własności sprzętu ponosi nabywca. 

Wykonanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy kupna – 

sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

przetargu .  

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 

podawania przyczyny. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w 

Urzędzie Miejskim w Tczewie, s. nr 20 oraz na stronach internetowych 

www.bip.tczew.pl, www.wrotatczewa.pl.  

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać także telefonicznie pod nr tel. 58 

77 59331 


