
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/DO/2007 

 

Ogłoszenie z dnia 12.07.2010r. 

o składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży 

 

1. Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.  

     z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, 

tel. 091/439-46-96,  fax 091/439-44-20, e-mail – maldwo@ts.szczecin.pl  

informuje, że posiada n.w. przeznaczone do sprzedaży składniki majątku ruchomego 

(11 wagonów tramwajowych) o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 PLN: 

 

1) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 668 

rok produkcji: 1976 

remont kapitalny: 1997 rok 

cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

2) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 704 

rok produkcji: 1978 

remont mały: 1999 rok 

cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

3) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 631  

rok produkcji: 1975 

remont mały: 1999 rok 

cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

4) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 688  

rok produkcji: 1977 

remont kapitalny: 1997 rok 

cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

5) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 685  

rok produkcji: 1977 

remont kapitalny: 1997 rok 

cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

6) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 718   

rok produkcji: 1979 

remont bieżący: 1998 rok 
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cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

7) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 717   

rok produkcji: 1979 

remont bieżący: 1998 rok 

cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

8) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 726   

rok produkcji: 1979 

remont mały: 1999 rok 

cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

9) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 725   

rok produkcji: 1979 

remont mały: 1999 rok 

cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

10) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 698   

rok produkcji: 1977 

remont mały: 1999 rok 

cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

11) Typ wagonu tramwajowego: 105N 

nr boczny wagonu tramwajowego: 677   

rok produkcji: 1977 

remont mały: 1999 rok 

cena wywoławcza 15.070,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt  złotych  

00/100) 

 

2. Miejsce, w którym można obejrzeć przeznaczone do sprzedaży składniki majątku 

ruchomego. 

Wagony tramwajowe można oglądać w dniach od 14.07.2010r. do 31.08.2010r., w 

godzinach  od  8.00 do 13.00 na terenie Zajezdni Pogodno Spółki Tramwaje Szczecińskie 

Sp. z o.o. przy al. Wojska Polskiego 200 w Szczecinie,  po wcześniejszym, telefonicznym 

zgłoszeniu, uzgodnionym z Kierownikiem Zajezdni Panem Grzegorzem Stasińskim,  

tel. 0-91/ 486-30-96 lub 668 177 073, który udzieli w imieniu Sprzedającego informacji 

dotyczących sprzedawanego pojazdu.  

Z zapytaniami dotyczącymi sprzedawanych wagonów tramwajowych można zwracać się 

również do Pana Ryszarda Majewskiego - Specjalisty ds. taboru, tel. 91/439-40-11 wew. 

438    

 



3. Zgłoszenie przez potencjalnych nabywców zainteresowanych zakupem wagonów  

tramwajowych  

Warunkiem niezbędnym do podjęcia starań o zakup wagonu tramwajowego, będzie 

uczestnictwo zainteresowanych w aukcji, zorganizowanej przez Spółkę Tramwaje 

Szczecińskie Sp. z o.o.   

 

4. Aukcja na zakup składnika majątku ruchomego o wartości jednostkowej powyżej  

    3.500,00 zł. 

Informacja o terminie aukcji na zakup pojazdu zostanie podana w Ogłoszeniu o aukcji, 

które ukaże się po upływie 1,5 miesiąca od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia lub 

z chwilą  zgłoszenia chęci zakupu poszczególnego wagonu tramwajowego przez dwóch 

zainteresowanych do Działu Zamówień Publicznych i Marketingu Spółki Tramwaje 

Szczecińskie Sp. z o.o. do Pani Małgorzaty Dworzyńskiej.  

Obowiązuje forma pisemna złożenia DEKLARACJI  UCZESTNICTWA W AUKCJI, w 

tym: za pośrednictwem poczty na adres: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.                  

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin,  faxem pod numer: (0-91) 439-44-20, lub osobiście w 

pokoju nr 111 w Dziale  Zamówień Publicznych i Marketingu Spółki Tramwaje 

Szczecińskie Sp. z o.o. do dnia 31.08.2010r.   

Kontakt telefoniczny: (0-91) 439-46-96 

 

 

5. Ogłoszenie o aukcji.  

Ogłoszenie zawierające termin aukcji oraz warunki uczestnictwa w aukcji zawarte będą w 

Ogłoszeniu o aukcji, które ukaże się na stronie internetowej Spółki Tramwaje Szczecińskie 

Sp. z o.o. www.ts.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z 

o.o., w holu, na parterze budynku Zarządu w Szczecinie przy ul. Klonowica 5. 

Nabywcy, którzy zgłosili uprzednio chęć zakupu pojazdu i uczestnictwa w aukcji, zostaną 

poinformowani ( telefonicznie lub pisemnie ) o ukazaniu się ogłoszenia o aukcji.  

 

Ogłoszenie o aukcji ukaże się 14 dni roboczych przed terminem aukcji.  

 

Prawo do uczestnictwa w aukcji będą posiadali również inni potencjalni nabywcy, którzy 

zapoznają się z treścią ogłoszenia o aukcji i spełnią warunki uczestnictwa w aukcji, 

zawarte w ogłoszeniu o aukcji.  

Dokument DEKLARACJA UCZESTNICTWA W AUKCJI może być sporządzony przez 

zainteresowanych odręcznie, powinien jednak zawierać informacje, jak we WZORZE  

DEKLARACJI zamieszczonym poniżej. 

 

 

 

     

 

     PREZES ZARZĄDU  

 

     Krystian Wawrzyniak 

 

 

 

 

Szczecin dnia 09.07.2010r. 

http://www.ts.szczecin.pl/


 

WZÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W AUKCJI  
 

Ja, niżej podpisany deklaruję chęć uczestnictwa w aukcji na zakup 

 ………………………………………………………………………………………………… 

Która zorganizowana zostanie przez Spółkę Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., w terminie 

podanym w Ogłoszeniu o aukcji . 

Imię……………………………………………………………………………………………  

Nazwisko……………………………………………………………………………………… 

Firma ( nazwa, adres ) / adres zamieszkania – jeżeli zainteresowany jest osobą fizyczną 

………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu ………………………………………..……………………………………… 

 

.......……………………………………………………………. 

Data, Podpis 


