
 
 

 
 

Pawłowice, 20.03.2023r. 
  

Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice ul. Mielżyńskich 
14; 64-122 Pawłowice ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja ustna)  
na sprzedaż używanych maszyn.  
Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 
października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków 

trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. 
Przetarg odbędzie się 18.04.2023r. o godz. 12:00 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice  
ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice (pałac – prawa oficyna). Wykaz maszyn i sprzętu rolniczego 
zamieszczono również do wglądu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakład Doświadczalny Pawłowice oraz 
na stronie internetowej www.zdpawlowice.pl. 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny 
wywoławczej, najpóźniej do godziny 11:00 w dniu przetargu w kasie przedsiębiorstwa. Wadium 
przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej 
cenie wywoławczej a także gdy kupujący, który wygrał przetarg uchyli się od zapłaty całej należności. 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio 
po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na 
poczet ceny. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia 
bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. 
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

Maszyny i sprzęt rolniczy będą udostępnione oferentom w dniu 17.04.2023r. w godz. od 8:00 do 15:00 
na placu bukaciarni przy ul. Mielżyńskich 8, 64-122 Pawłowice.  

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny. 

Adres: 

IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice ul. Mielżyńskich 14,    64-122 Pawłowice,    pow. Leszczyński 

Osoba do kontaktu:  Kozyra Roman;   tel.:  655 29 91 92 wew. 214; kom. 609 707 181 

WYKAZ MASZYN  DO SPRZEDAŻY WRAZ Z CENAMI (BRUTTO) WYWOŁAWCZYMI  

Lp.  Nazwa maszyny, opis 
Numer 

ewidencyjny 
Rok 

produkcji 

Cena 
wywoławcza 
brutto w zł 
Przetarg 1 

1. 

Ciągnik URSUS 1201  
PLE-52NL 
Posiada aktualny przegląd 
techniczny 

P-1057-746 1981 30 000,00 

2. 

Ciągnik URSUS C-360  
PLET-951 
Brak aktualnego przeglądu 
technicznego 

P-908-746 1983 25 000,00 

3. 
Koparka Waryński EX-110W 
Sprawna 

T-153-641 2000 57 500,00 

Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.



 
 

 
 

4. 
Przyczepa samozbierająca 
przystosowana do transportu bel 
słomy 

P-684-748 1977 5 000,00 

5. 
Heblarka słupowa ALME-4 
Sprawna 

T-159-540 1966 3 000,00 

6. 
Obrabiarka wieloczynnościowa 
KP-261 
Sprawna 

T-137-540 1988 3 000,00 

7. 
Silos wieżowy (metalowy) 
Pojemność 5 ton na paszę 

- - 1 200,00 

8. 
Ciągnik gąsienicowy DT-75 
Uszkodzony 

A-134-746 1978 18 000,00 

9. 
Wycinak do kiszonki montowany 
do ładowarki teleskopowej 

- 2009 2 000,00 

 


