
 

 
Administratorem podanych danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Białymstoku. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@kpkm.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można 
odnaleźć na naszej stronie internetowej https://kpkm.bip.gov.pl/RODO/rodo.html. 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy 

ulicy Składowej 11 ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż poniżej wymienionych 

środków trwałych wycofanych z dalszego użytkowania w Spółce: 

 

1) Traktor Messy Ferguson rok prod. 1990 wraz z:  

 Turem i pługiem skośnym; 

 Cena wywoławcza kompletu: 25 000,00 zł brutto  

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

2) Rozrzutnik duży 

 Cena wywoławcza: 700,00 zł brutto  

 

 

 



 

3) Rozrzutnik mały 

 Cena wywoławcza: 500,00 zł brutto  

 

 

4) Przecinarka   

 Cena wywoławcza: 400,00 zł brutto  

 

 



 

5) Wiertarka  

 Cena wywoławcza: 300,00 zł brutto  

 

 

6) Tokarka Poręba:  

 Cena wywoławcza: 30 000,00 zł brutto  

 



 

7) Piła ramowa:  

 Cena wywoławcza: 300,00 zł brutto  

 

 

8) Wiertarka kolumnowa:  

 Cena wywoławcza: 500,00 zł brutto  

 



 

9) Wiertarka kolumnowa:  

 Cena wywoławcza: 500,00 zł brutto  

 

 

10) Giętarka rolkowa 

 Cena wywoławcza: 400,00 zł brutto  

 



 

11) Stół spawalniczy  

 Cena wywoławcza: 500,00 zł brutto  

 

 

12) Prasa ORWAG 5030 

 Cena wywoławcza: 100,00 zł brutto  

 



 

13) Grill kontaktowy Hendi 263501  

Stan: używany, sprawny 

 Cena wywoławcza: 20,00 zł brutto  

 

 

14) Grill rolkowy Royal Catering RCHG-9WO 

Stan: używany, sprawny, w dobrym stanie 

 Cena wywoławcza: 50,00 zł brutto  

 

 



 

15) Urządzenie do HOT-DOG RM Gastro HD-03 

Stan: używane, sprawne  

 Cena wywoławcza: 10,00 zł brutto 

 

 

16) Cennik ledowy  

Stan: używane, sprawny 

 Cena wywoławcza: 50,00 zł 

 

 



 

17) Kocioł gazowy Veissman Vitoplex 300 

Stan: rozkręcony, widoczne znaczne ilości kamienia kotłowego 

 Cena wywoławcza: 100,00 zł 

 

 

18) Silnik elektryczny VEM motors Thurn K21R 

Stan: używany, sprawny w momencie demontażu, możliwe luzy na łożyskach 

 Cena wywoławcza: 20,00 zł brutto za sztukę 

 

 



 

19) Silnik elektryczny 0,55KW 

Stan: używany, sprawny w momencie demontażu, możliwe luzy na łożyskach 

 Cena wywoławcza: 20,00 zł brutto 

 

 

Wyżej wymienione środki trwałe będą sprzedawane w formie postępowania ofertowego. 

Środki trwałe można oglądać codziennie w godz. 700 – 1500 na terenie Komunalnego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku przy ulicy Składowej 11. 

Informacje dotyczące postępowania Pani Anna Wiszniewska tel. 85 878 27 23. Oferty na 

zakup środków trwałych należy składać w terminie do dnia 27 maja 2022 roku do godz. 10.00 

drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kpkm.pl. Oferta musi być złożona na druku 

stanowiącym załącznik do ogłoszenia i podpisana przez upoważnioną do tej czynności osobę. 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, a także 

zamknięcia postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert. 


