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                            INFORMACJA O PLANOWANEJ SPRZEDAŻY 

Spółka pod firmą: „ Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU” zs. w Polanicy 
Zdroju,57-320 przy ul Zdrojowej 39 

informuje, że w najbliższym okresie, po uzyskaniu wszystkich zgód 
korporacyjnych 

ogłosi przetarg nieograniczony na sprzedaż: 

 „ Kompletnej linii rozlewniczej PET do wody mineralnej gaz-
ngaz/ azot dos./ 8000 bph / PCO 1881 / 0,5-1,5l „  

( dalej: Linia) 

I. Opis i zestawienie elementów składowych:  „ Kompletnej linii rozlewniczej PET do 
wody mineralnej gaz-ngaz/ azot dos./ 8000 bph / PCO 1881 / 0,5-1,5l „: 
 

1. Wywrotnica BOX TIPPER  typ BTB/L1800 nr 402  
 

2. Maszyna wydmuchująca SIG typ BLOMAX 6 nr 037, 2003 r. z zespołem  automatycznego 
podajnika preform  i osuszacz powietrza  RIEDEL typ PC315.01 –NE nr 2KC 031593508 

 

3.  Transport pneumatyczny butelek BTW – Bottle Jet  nr T-OI ok. 70 mb  
 

4. Monoblok rozlewniczy ALSIM typ RINSER ASMOJET  z szafą zasilająco – sterowniczą 
ALSIM  

 

5. Zestaw do zapraw - satulator ALSIM PC-8 MAX-MIX ze stacją mycia CIP MANUAL 1000L  
 

6. Etykietarka karezulowa KRONES  typ BEH- ETICETTIERMASCH 1 z drukarką atramentowa 
EBS-6000  

 

7. Kontroler RADWAG typ TMC 3/6 KTO/H1  
 

8.  Pakowarka w zgrzewki TWIN PACK typ GAP 35F z naklejką taśmy MGE 
 

9. Zespół sztaplarki zgrzewek na palety ALSIM  
 

10.  Etykietarka z drukarką WEBER typ Legi-Air 4050P 
 

11. Owijarka palet ROBOPAG typ HELIX HS 30  
 

12. Przenośniki 1 taśmowe płytkowe ASIM PCV80 8mb z łukiem   - 2 kpl.  
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13. Zestaw przenośników 4 taśmowe płytkowe ALSIM KO 80  z napędem  - 3 kpl.   
(etykietarka – pakowarka w zgrzewki ) 

 

14. Przenośnik 3 taśmowy płytkowy KO 80  z napędem  dł. 6,4 mb ( 2 łuki ) 
 

15.  Przenośniki zgrzewek rolkowe ALSIM  PCV   2 szt.  
 

 
II. Wstępne, ogólne informacje dot. przetargu: 

1. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, potencjalni oferenci będą mogli zapoznać się 
ze stanem Linii w miejscu jej obecnej instalacji, to jest Polanica – Zdrój, ul. Zakopiańska 2. 

2.  Cena wywoławcza wyżej wymienionej „Kompletnej linii rozlewniczej PET do wody mineralnej gaz-
ngaz/ azot dos./ 8000 bph / PCO 1881 / 0,5-1,5l”  wynosić będzie  1.453.760,25 zł 
netto (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt i 25/100), 
tj. 1.788.125,11 brutto (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy  sto 
dwadzieścia pięć  i 11/100). 

3. Ogłoszenie o przetargu wraz z Regulaminem przetargu zostanie  opublikowanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministerstwa nadzorującego KGHM, na stronie 
internetowej UK, umieszczenie w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie UK.  

4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu. 

 

 

 

 


