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OGŁOSZENIE 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik gm. 

Strawczyn , oferuje do sprzedaży linię sortowniczą surowców wtórnych OBREM wraz z zestawem 

promienników cieplnych. 

 Przedmiot sprzedaży – opis. Linia sortownicza wykonana była zgodnie z projektem i pod 

nadzorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast w Łodzi w 2000 r. jako nowa i od tego 

czasu jest eksploatowana. Linia sortownicza zamontowana jest w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 

390. Promienniki dogrzewające zamontowano w roku 2008 - pracują okresowo od listopada do 

marca. Dane techniczne. Linię sortowniczą stanowią nw. urządzenia: - przenośnik taśmowy 

wznoszący typ PTS- 6,6/800, - przenośnik taśmowy odbierający typ PTS-3,9/80, - przenośnik 

taśmowy sortowniczy typ PTS 10,3/800, - przenośnik taśmowy ładujący typ PTS- 3,75/650, - 

przenośnik taśmowy sita typ PTS-3,86/800, sito obrotowe typ SO-3, separator 

elektromagnetyczny taśmowy typ POET 800A, kabina sortownicza typ KS-1 (4-stanowiskowa), 

zestaw kontenerów z zapleczem socjalnym, zestaw promienników cieplnych (4 promienniki i 

sterownik kierujący pracą promienników f-my Drewart – Energy. 3 szt. promienników typ Solart 

M2H o mocy 3 kW oraz 1 szt. typ Solart 3MH o mocy 4,5 kW).  

Wartość rynkowa na dzień  7.03.2016 roku, wykonana przez Ośrodek Doskonalenia Kadr i 

Rzeczoznawstwa SIMP wynosiła 194,000.00 zł netto.   

Oferty sprzedaży należy kierować do dnia 30.04.2017 r. do godziny 12.00 na adres firmy: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik gm. 

Strawczyn, lub e-mailowo na adres: sebastian.wydrych@pgo.kielce.pl lub faxem na nr tel. 41 346 

03 73  z dopiskiem „linia sortownicza”. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty: aktualny 

odpis KRS, dokument nadający nr REGON i NIP. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie 

Sortowni Surowców Wtórnych w Kielcach, ul. Piekoszowska 390, od poniedziałku do piątku w 

godz. od 7.00 do 15.00.  

UWAGA! Kupujący, przedmiot sprzedaży demontuje i odbiera na koszt własny w terminie 

uzgodnionym ze Sprzedającym. 
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