
  
       

 
 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1 

Tel. 55 232 64 08;   epgk@epgk.pl  
 

 
Elbląg, dnia 23.11.2022 r. 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W 

ELBLĄGU 

o g ł a s z a 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu 

ciężarowego :  

 

STAR- MAN 
Model – 12-185 E3 12 t 
Rodzaj pojazdu – ciężarowy / śmieciarka 
nr rejestracyjny – NE30385 
 
ROK PRODUKCJI  : 2004 
Data pierwszej rejestracji :  09.06. 2004 
Badanie Techniczne ważne do 23.08.2022 r 
Tachograf  nieważny 
Przebieg – 229067 km, 
SILNIK:  4580 ccm, 132 kW ( 179 KM ), EURO 3 
skrzynia biegów -  manualna 
zawieszenie   -       resory / poduszki 
Rozmiar opon  
Zbiornik paliwa 150 l, 
DMC 11 900 kg 
Ładowność – 6040 kg. 
 
Stan techniczny: 
- akumulatory do wymiany, 
- samochód ze śladami intensywnej eksploatacji,  
- liczne wycieki oleju z silnika i hydrauliki.  
- zabudowa samochodu –  smieciarka .  
- kabina kierowcy, drzwi prawe i lewe, rama i zabudowa z widocznymi śladami 
korozji, uszkodzeniami   i  ubytkami.   
- tapicerka po rozrywana.   
Wymagany przegląd i usunięcie  wskazanych usterek. 
 

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI  25.000 zł ( plus należny podatek Vat).                               
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Wysokość wadium 500 zł, które winno wpłynąć na konto                       
EPGK  sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu :  
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134, najpóźniej 
do dnia 02 grudnia   2022 r. Na dowodzie wpłaty należy podać czego dotyczy 
wpłata. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek EPGK sp. z o.o. 

 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać w terminie do dnia  05 grudnia  2022 r. do godziny 
15.00 w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki EPGK w Elblągu przy 
ul. Szańcowej 1   ( w sekretariacie ) lub przesłać pocztą                                             
( decyduje data wpływu ) z dopiskiem „ Oferta na sprzedaż pojazdu STAR 
MAN   – nie otwierać do dnia 06 grudnia   2022r.” 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. 
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem sprzedaży 
likwidowanych składników majątkowych  Elbląskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Spółka  z o.o. z siedzibą w Elblągu, który jest 
udostępniony na stronie internetowej Spółki pod niniejszym 
ogłoszeniem. 
 
TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 grudnia  2022 r.  o godzinie 10.00  w 
siedzibie Spółki EPGK przy ul. Szańcowej 1 w Elblągu.  
Otwarcie ofert jest niejawne. Wynik postępowania zostanie podany na 
stronie internetowej Spółki : www.epgk.pl 
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod 
numerem telefonu : /+48/ 55 232 64 08   od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.00 do 15.00. 
Ze stanem technicznym samochodu można się zapoznać po 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 
telefonu :  /+48/ 55 232 64 08  od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.00 do 15.00. 

PROKURENT SPÓŁKI : 

 

http://www.epgk.pl/
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