WÓJT GMINY
Brody

Zarządzenie Nr A /2016
Wójta Gminy Brody
z dnia 5 lutego 2016 roku

w sprawie sprzedaży linii napowietrznej średniego napięcia
Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Wójt Gminy w Brodach zarządza,
co następuje:
postanawia się sprzedać w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego linię
napowietrzną średniego napięcia od słupa nr 12 do stacji „Brody Oczyszczalnia",
położonej w Krynicach przy ul. Ostrowieckiej.
*1
Cena przedstawiona w ofercie nie może być niższa niż wartość określona w wycenie
tj. 9 370,00 zł netto
*2
Przeprowadzić otwarcie ofert w dniu 15.02.2016r. o godz. 10.00 w sali 102 budynku
Urzędu Gminy w Brodach.
3
Powołać Komisję w składzie:
Przewodniczący Komisji — Jacek Wójcik
Członek Komisji — Joanna Margula
Członek Komisji — Mateusz Bidziński
*4
Ogłoszenie o przetargu podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody.

*5
Treść ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
*6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wójt Gminy Brody
ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż linii napowietrznej średniego napięcia od słupa nr 12
do stacji „Brody Oczyszczalnia", położonej w Krynkach przy ul. Ostrowieckiej.
Charakterystyka przedmiotu sprzedaży:
- odcinek linii napowietrznej SN 15 kV typu AFL 3x35mm2 o dł. 380mb od słupa
nr 12 do stacji „Brody Oczyszczalnia", przebiegająca przez dział ki nr ewid. 573, 538, 539,
1164, 542/1, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 553/1, 554/1, 555, 556, 557, 558, 559,
560/1, 560/2, 562/1, 564/1, 565, 566, 567, 568, 679, 569, 571/1, 573, 575/1
Linia wyłączona spod eksploatacji. Ze względu na stan techniczny linia nie nadaje się do
załączenia i eksploatacji. Stopień zużycia elementów linii - ok. 68%
Należy wykonać następujące prace remontowe:
Regulacja i malowanie odłącznika,
Prostowanie słupa 12/3,
Wymianę iskierników na ST 12/5,
Wymianę wkładek bezpiecznikowych i podstaw SN na ST 12/5,
Remont skrzyni NN na ST 12/5,
Czyszczenie izolatorów - cała linia,
Regulację zwisów na całej długości,
Pomiary eksploatacyjne dla całej linii.
Cena przedstawiona w ofercie nie może być niższa niż wartość określona w wycenie
tj. 9370,00 zł netto
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć ofertę w zamkniętej
kopercie do dnia 15.02.2016r do godz. 9.45.
Otwarcie ofert w dniu 15.02.2016r. o godz. 10.00 w sali 102 budynku Urzędu Gminy
w Brodach.
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie
lub nie zawiera danych oferenta.
Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
Szczegółowe informacje o ruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach
w pokoju nr 206, tel. 41 271 12 05 w. 211.
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