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OGŁOSZENIE nr 01/NDM/2019  
z dnia 09.01.2019 r.  

Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6 , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza konkurs ofert na 

sprzedaż n/w środków trwałych: 

Lp. Marka  Model  Nr rej. 
Rok 

produkcji 
Miejsce oględzin 

Cena minimalna 
(NETTO) 

1 URSUS C 1,6t WND1U42 1987 Jarosław 13 833,00 zł 

2 Ford  FT 350 2.4 TDCi WND50815 2011 Nowy Dwór Maz. 28 186,19 zł 

3 Subaru Forester WND50858 2014 Nowy Dwór Maz. 35 959,76 zł 

4 Fadroma Ł-200 - 1986 Nowy Dwór Maz. 10 430,00 zł 

 

1. URSUS C1,6t, 360 koparko-ładowarka, rok produkcji 1987 

 

 

 

Marka URSUS 

Model C 1,6t 

Wersja 360 koparko-ładowarka 

Rok produkcji 1987 

Rodzaj pojazdu Ciągnik rolniczy 

Data pierwszej rejestracji  01.01.1987 

Badanie techniczne 18.01.2019 

Wskazanie licznika 133 mtg 

Rozstaw osi 2172 mm 

Oznaczenie silnika S-4003 

Rodzaj silnika Z zapłonem samoczynnym 

Pojemność/ Moc silnika 3120 cm3/ 44kW (60KM) 

Liczba cylindrów/ układ cylindrów 4/ rzędowy 

Rodzaj skrzyni biegów manualna 

Ubezpieczenie OC ważne do 23.01.2019  

Stan techniczny: 
Poszycie kabiny skorodowane, popękane z licznymi ubytkami w powłoce 
lakierniczej, uszczelki szyb zużyte, szyby porysowane, wysięgniki 
urządzenia ładowarki skorodowane – widoczne ślady napraw 
spawalniczych, siłowniki sterowania łyżką ładowarki częściowo zużyte, 
wysięgnik koparki – widoczne ślady napraw, widoczne wykwity korozji, 
siłowniki sterujące koparką częściowo zużyte, lewej podpory brak, belka 
tylna – popękana, opony przednie i tylne częściowo zużyte.  
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2. Ford FT 350 2.4 TDCi kat. MR’07 E4 WND50815, rok produkcji 2011  

 

 

 

Marka Ford 

Model FT 350 2.4 TDCI kat. MR’07 E4 

Wersja M Trend 

Rok produkcji 2011 

Rodzaj pojazdu Samochód ciężarowy do 3,5t 

Rodzaj nadwozia: 
Skrzynia ładunkowa z plandeką, 
podwójna kabina, 7-mio osobowy 

Data pierwszej rejestracji  05.06.2012 

Badanie techniczne 29.05.2019 

Pojemność silnika 2402 cm3 

Moc silnika  85 kW 

Liczba miejsc 7 

Przebieg pojazdu (wg. licznika) 109 171 km 

DMC 3 490 kg 

Ładowność 1 400 kg 

Dodatkowo 
Klimatyzacja, hak, komplet opon 
zimowych 

Ubezpieczenie OC ważne do 05.06.2019  

Stan techniczny: 
Pojazd sprawny technicznie. Praca silnika poprawna. Słupek C lewy – 
otarcie lakieru z korozją, otarty zderzak przedni, otarte lusterka, odprysk 
na szybie przedniej, rysa płytka na błotniku przednim prawym, rysa płytka 
na drzwiach przednich prawych, rysa płytka nadkola przedniego prawego, 
rysa z korozją słupka C prawego, progi ubytki lakieru z korozją, słupek B 
prawy – zgrzewy mocowania rygla drzwi – pęknięcia z korozją 
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3. SUBARU FORESTER 2.0 MR’13 E5 WND50858, rok produkcji 2014 

 

 

Marka SUBARU 

Model Forester 2.0 MR’13 E5 

Wersja Comfort Lineartr. 

Rok produkcji 2014 

Rodzaj pojazdu Samochód terenowy 

Rodzaj nadwozia: 
Kombi (uniwersalne) 
5 drzwiowe 5 osobowe 

Data pierwszej rejestracji  06.08.2014 

Badanie techniczne 13.07.2019 

Pojemność silnika 1998 cm3 

Moc silnika  177 kW 

Liczba miejsc 5 

Przebieg pojazdu (wg. licznika) 187 845 km 

DMC 2 110 kg 

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna 

Rodzaj napędu AWD (4x4) 

Dodatkowo 
Układ cylindrów bokser, 
klimatyzacja 2 strefy, relingi 
dachowe,  

Ubezpieczenie OC ważne do 05.08.2019 

Stan techniczny: 
Pojazd sprawny technicznie, po uruchomieniu silnika na zimno słychać 
stuki w silniku. Poszycia tapicerskie foteli przednich popękane, rozcięta 
tapicerka na kanapie tylnej, rysa na wnęce drzwi tylnych lewych, rysa na 
progu drzwi przednich lewych, zderzak przedni z otarciami powłoki 
lakieru, ubytek lakieru w błotniku przednim lewym, nadkola przednie 
przetarte, ubytek lakieru z korozją w słupku przednim lewym, 
zarysowania płytki drzwi lewych, wgniecenie z korozją w ścianie bocznej 
lewej, otarcia powłoki lakierowej oraz popękana powłoka lakierowa w 
zderzaku tylnym, otarcia drzwi tyłu nadwozia, otarcia spojlera zderzaka 
tylnego, odprysk na szybie czołowej, ubytki lakieru z korozją na dachu, 
uszkodzenie przegubów napędowych zewnętrznych i wewnętrznych, 
konieczna wymiana oleju w skrzyni biegów CTV, wyciek z miski olejowej 
skrzyni biegów, nieszczelność na połączeniu kolektora wydechowego, 
wyciek oleju spod uszczelki pokrywy zaworów po prawej stronie. 
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4. ŁADOWARKA KOŁOWA Ł200, rok produkcji 1986 

 

 

Producent Fadroma Wrocław 

Rodzaj Ładowarka kołowa 

Typ Ł200 

Rok produkcji 1986 

Pojemność silnika 6540 cm3 

Moc silnika 82 kW 

Czas pracy (wg licznika) 9 680 mtg 

Masa własna 9 200 kg 

Rodzaj napędu 4x4 

Szerokość czerpaka 2,2 m 

Pojemność czerpaka 1,5 m3 

Siła zrywająca 65 kN 

Stan techniczny: 
Rozładowane akumulatory rozruchowe. Układ hydrauliczny bez 
wycieków, stan techniczny odpowiedni do wieku i zużycia. Ogumienie kół 
jezdnych spękane, porozrywane. Zbita lampa dalekosiężna prawa 
przednia. Zdeformowana kratka chłodnicy oraz zderzak tylny. Zerwana 
wykładzina dachu. Obudowa filtra powietrza skorodowana. Na 
elementach maszyny ogniska korozji. Ogólny stan techniczny 
dostateczny. 

 

Przystępujący do procedury sprzedaży zapoznał się ze stanem technicznym środków transportu i nie wnosi 

co do stanu technicznego żadnych zastrzeżeń.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty według załączonego wzoru na 

wybrany środek trwały, w przypadku złożenia oferty na innym dokumencie niż wymagany, oferta zostanie odrzucona.  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zarządu Spółki w Nowym Dworze Mazowieckim, 

ul. Paderewskiego 6, Kancelaria I piętro do godz. 12:00 do dnia 24.01.2019 r.   z dopiskiem „Konkurs ofert – środki 

transportu”. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. 

Sprzedający zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej www.amwsinevia.pl 

w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. 

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty oferent zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty 

wynikającej ze złożonej oferty na podstawie wystawionej faktury pro forma, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

konkursu ofert oraz do podpisania umowy sprzedaży zbędnego składnika majątku. 

Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy sprzedawcy. 

Oferowane środki transportu można oglądać w godzinach 8.00 – 14.00, odpowiednio: 

➢ Pozycje nr 2-4 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 6 po uprzednim kontakcie 

telefonicznym z Panem Kacprem Haronem, tel. : 602-216-746. 

➢ Pozycja nr 1 w Jarosławiu ul. 3-go Maja 80D po uprzednim kontakcie telefonicznym 

z Panią Reginą Lach, tel. 606 318 812. 

 

http://www.amwsinevia.pl/

