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Warszawa, ul. Powsińska 69/71 

 

Ogłasza II ofertę sprzedaży myjni samochodowej ISTOBAL  

wraz z urządzeniem do biologicznego oczyszczania ścieków BIO-OXIMAT 

 

I. Wykaz składników majątku ruchomego przeznaczonych na sprzedaż 

L.p. Nazwa urządzenia 
Rok 

produkcji 
Opis przedmiotu 

Cena 
wywoławcza  
w zł (brutto) 

 
 

 

I. 
Myjnia 

samochodowa 
ISTOBAL M-9+/270 

2009 

1. Myjnia samochodowa bramowa  
    z wyposażeniem ISTOBAL M-9+/270. 
2. Model/Typ: REF.4PE1500. 
3. Numer fabryczny: 091003090. 
4. Klasa bezpieczeństwa: CE. 
5. Napięcie/częstotliwość: 380 V/50 Hz. 
6. Pobór mocy: 22,7 kW. 
7. Masa netto: 1900 kg. 
8. Rok produkcji: grudzień 2009. 
9. Okres użytkowania: 12.2009 – 08.2021 r. 
10. Czas eksploatacji: 141 miesięcy. 
11. Szacowana Ilość wykonanych cykli myć: 
      150 000. 
12. Funkcje:  
       - mycie ciśnieniowe, 
       - mycie kół, 
       - aktywna piana, 
       - gorący wosk, 
       - mycie podwozia, 
       - osuszanie. 
Parametry techniczne i wyposażenie 
standardowe myjni: 
- możliwość mycia pojazdów o wymiarach co 
   najmniej: 
• 2700 mm - wysokość, 
• 2200 mm - szerokość, 
• 5600 mm - długość, 
- szczotki polietylenowe poziome i pionowe 
  (pionowo uchylne), 
- ciśnieniowe mycie poziome i boków pojazdów, 
- suszarka pozioma i suszarki boczne, 
- szczotkowe mycie kół, 
- system mycia podwozia, mieszczący się w 
   kanale o szerokości ok. 1000 mm i długości ok.  
   9000 mm, 
- światła pozycjonujące samochód, 
- system woskowania ochronnego na gorąco, 
- gorąca piana aktywna, 
- wózkowy system prowadzenia węży, 

2 000,00 

II. 

Urządzenie  
do biologicznego 

oczyszczania ścieków 
BIO-OXIMAT 

1999 



- przyłącze wody z obiegu zamkniętego, 
- szyny jezdne ocynkowane, 
- minimum 10 gotowych programów mycia, 
- szyny prowadzące, 
- kompletne osłony wszystkich urządzeń. 
 
Zespół hydrauliki do sterowania pracą 
urządzenia: 
1. Układ zbudowany z pompy i elektrozaworów 

oraz przewodów zasilających, przeznaczony 
do sterowania pracą szczotki i suszarki 
poziomej – niesprawny technicznie, 
wyeksploatowany proporcjonalnie do czasu 
eksploatacji. 

2. Elementy pneumatyki: przyłącze sprężonego 
powietrza z reduktorem, odwadniaczem  
i manometrem oraz czujnikami ciśnienia 
powietrza, przewody rozprowadzające – 
zużyte w toku eksploatacji. 

3. Prowadnice szczotki i suszarki poziomej – 
niesprawne technicznie, wyeksploatowane. 

4. Układ oczyszczania i filtrowania wody 
niesprawny technicznie, wyeksploatowany – 
instalacja nieszczelna. 

5. Zbiornik do podgrzewania wody do 
woskowania na gorąco – zbiornik nieszczelny, 
termostat oraz zawór bezpieczeństwa 
niesprawny technicznie, wyeksploatowany 
ponad dopuszczalne normy bezpieczeństwa. 

6. Układ elektryczny sprawny technicznie, ale 
konstrukcyjnie przestarzały  
i wyeksploatowany. 

7. Układ sterowania elektronicznego sprawny 
technicznie, konstrukcyjnie przestarzały, 
wyeksploatowany proporcjonalnie do czasu 
eksploatacji. 

8. Układ sterowania optycznego niesprawny 
technicznie, konstrukcyjnie przestarzały, 
wyeksploatowany. 

9. Elementy myjące – szczotki pionowe i górna 
zużyte ponad normę, brak niezbędnej 
elastyczności. 

10. Panel sterowania sprawny technicznie, ale 
ze względów bezpieczeństwa wyłączony  
z instalacji. 

 
Stan ogólny 
Stanowisko myjni niesprawne technicznie, 
niedziałające ze względu na zużycie techniczne, 
w tym system zasilania w wodę  
w zintegrowanej biologicznej oczyszczalni 
BIO-OXIMAT. 



II. Zasady sprzedaży składników majątku ruchomego 
 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 6 grudnia 2021 roku do godziny 11.00 w Kancelarii COAR, pokój                       
nr 003, przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa w zaklejonej kopercie z dopiskiem                                 
„Oferta na zakup myjni samochodowej wraz z oczyszczalnią ścieków”. 

                                                                                                                                

2. Sprzedający wymaga, aby oferta opracowana została w sposób czytelny, zawierający jednoznaczne 
sformułowania. 
 

3. Pisemna oferta powinna zawierać: 

 imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę), siedzibę oferenta; 

 przedmiot przetargu; 

 oferowaną cenę; 

 oświadczenie oferenta,  podpisane przez osobę uprawnioną, o treści: „Zapoznałem (-am) się 
ze stanem przedmiotu sprzedaży”  lub – w przypadku niedokonania oględzin – o treści 
„Ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu sprzedaży” 
podpisane przez osobę uprawnioną; 

 numer telefonu kontaktowego. 
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2021 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Sprzedającego 

przy ul. Powsińskiej 69/71, w pokoju nr 004 budynek A. 
 

5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

 została złożona po terminie; 

 zawiera cenę niższą niż wywoławcza; 

 nie dołączono do niej załączników wymienionych w pkt. 3.  
 
6. W przypadku, gdy żaden z uczestników sprzedaży nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej 

cenie wywoławczej lub mimo wygrania nie wpłaci należności przelewem na konto 
podane w wystawionej fakturze w terminie 7 dni roboczych od dnia jej wystawienia, nabywca traci 
prawo nabycia przedmiotu sprzedaży. 

  
7. Myjnię samochodową wraz z zintegrowaną oczyszczalnią ścieków można obejrzeć w siedzibie 

COAR, Warszawa, ul. Powsińska 69/71 w dniu 29 listopada 2021 roku w godzinach 9.00 - 13.00 
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z osobami wymienionymi w pkt. 8. 

 
8. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 
 
               Pan/-i Maroszek Tomasz.,  tel.:22-694-60-54, e-mail: Tomasz.Maroszek@centrum.gov.pl 
 
9. Warunkiem przystąpienia do oględzin przedmiotu sprzedaży jest uzgodnienie terminu 

telefonicznie z osobami wymienionymi w pkt. 8. 
 
10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego. 

 
11. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego przedmiotu sprzedaży w terminie 14 dni  

roboczych   od   zaksięgowania   wpłaty   na   rachunku   Sprzedającego.  Wszelkie koszty demontażu, 
odbioru i transportu przedmiotu sprzedaży, obciążają Nabywcę. 

 
12. Informacje o wynikach sprzedaży można uzyskać pod numerem tel.: 22-694-76-43 w godzinach  

12:00-14:00. 
 



13. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie, w dniu    
sprzedaży zostanie przeprowadzona ustna licytacja pomiędzy Zainteresowanymi, jednak nie 
wcześniej niż o godzinie 12:00 w dniu  6 grudnia 2021 r. 

 
14. Centrum Obsługi Administracji Rządowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży 

wszystkich składników lub ich części na każdym etapie bez podania przyczyny. 
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