
Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki  

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości  

Ryszarda Mikołajewskiego w upadłości  

W skład pakietu wchodzą następujące ruchomości: 

Lp. 
Nazwa 

składnika 
Liczba 
sztuk 

Opis składnika 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 
wynikająca  

z oszacowania 

1. Wkłady do 
filtrów powietrza  
z oramowaniem 
ze stali 
ocynkowanej 

15 Wymiary: 

48,7 cm × 80,00 cm × 60,00 cm. 

5,00 zł  75,00 zł 

2. Wentylator 
turbinowy, 
zasilany prądem 
trójfazowym o 
mocy wyjściowej 
3,95 kW marki 
ZIEHL – ABEGG 

1 PN 164319, nr seryjny: 

31640229/008 

Obudowa od płaskich części 

obudowy 78,5 cm × 78,5 cm, 

średnica wirnika ok. 62 cm, 

głębokość ok. 28,5 cm. 

700,00 zł 700,00 zł 

3. Wentylator 
turbinowy, 
zasilany prądem 
trójfazowym o 
mocy wyjściowej 
3,95 kW marki 
ZIEHL – ABEGG 

1 PN 164319, nr seryjny 

31840229/012  

Obudowa o wymiarach 78,5 cm  
× 78,5 cm (liczona od płaskich 
części obudowy), średnica 
wirnika ok. 62 cm, głębokość ok. 
28,5 cm. 

700,00 zł 700,00 zł 

4. Wymiennik 
ciepła 
aluminiowy  

2 Urządzenie składa się z czterech 

segmentów połączonych 

rozłącznie śrubami imbusowymi. 

Jeden segment posiada wymiary: 

60 cm × 60 cm × 50 cm; wymiary 

całości: 120 cm × 120 cm × 50 cm. 

W elemencie brak jest oznaczenia 

kierunku przepływu powietrza. W 

niektórych miejscach widoczne są 

drobne uszkodzenia w postaci 

przekrzywień radiatorów 

znajdujących się wewnątrz 

urządzenia.  

Charakter i typ urządzenia 

ustalony na podstawie 

oświadczenia upadłego. W ocenie 

sporządzającego spis urządzenie 

może być również 

skraplaczem/parownikiem. W 

urządzeniu brak jest 

jakichkolwiek oznaczeń lub wyjść 

400,00 zł 800,00 zł 



wskazujących na to, iż jest to 

wymiennik ciepła lub jakikolwiek 

rodzaj radiatora. 

5. Kraty 
wentylacyjne 
aktualizowane 
mechanicznie 

3 Wymiary 226 cm × 37 cm, 

głębokość 8 cm; wykonane z 

aluminium, zabezpieczone 

żaluzjami aluminiowymi 

aktualizowanymi mechanicznie, 

wyjście króćca do 

serwomechanizmu czworokątne 

o wymiarach 1 cm × 1 cm. Ramy 

posiadają otwory montażowe; 

mechanizm wszystkich żaluzji jest 

sprawny.  

220,00 zł 660,00 zł 

6. Kraty 
wentylacyjne 
aktualizowane 
mechanicznie 

3 Wyjście na króciec do 

serwomechanizmu 1 cm × 1 cm; 

wymiary 226 cm × 26,4 cm, 

głębokość 8 cm; wykonane z 

aluminium, zabezpieczone 

żaluzjami aluminiowymi 

aktualizowanymi mechanicznie, 

wyjście króćca do 

serwomechanizmu czworokątne 

o wymiarach 1 cm × 1 cm. Ramy 

posiadają otwory montażowe; 

mechanizm wszystkich żaluzji jest 

sprawny.  

200,00 zł 600,00 zł 

7. Krata 

wentylacyjna 

okratowana z 

nieruchomymi 

żaluzjami ze stali 

nierdzewnej  

1 Zewnętrzna wielkość kołnierza: 

70,00 cm × 49,5 cm. 

Za kratą wentylacyjną znajduje 

się tunel wraz z miejscem 

montażowym w kształcie 

ośmioboku, najprawdopodobniej 

do wentylatora. Szerokość 

otworu na wentylator  

52 cm × 52 cm. 

Grubość całego urządzenia:  

45 cm.  

Urządzenie zrobione z blach 

nierdzewnych łączonych 

zgrzewami punktowymi oraz 

nitami zrywanymi. 

50,00 zł 50,00 zł 

8. Krata 

wentylacyjna 

okratowana z 

nieruchomymi 

1 Wymiary kołnierza 

zewnętrznego: 49,5 cm × 69,5 cm 

Blacha nierdzewna, gięta, łączona 

przy pomocy punktowych 

40,00 zł 40,00 zł 



żaluzjami ze stali 

nierdzewnej 

 

zgrzewów i nitów zrywanych. Do 

kraty dołączony jest tunel 

wentylacyjny o wymiarach  

60 cm × 40 cm × 95 cm. Kołnierz 

jest lekko zwichrowany 

(pognieciony). 

9. Obudowa wraz z 
otworami 
montażowymi do 
wentylatorów z 
blachy giętej 

1 Pomalowana na niebiesko; do 

tego są uchwyty montażowe; 

wykonana z blachy; wymiary  

192 cm × 50,7 cm × 111 cm. 

130,00 zł 130,00 zł 

10. Kontener 
metalowy z 
blachy giętej na 
konstrukcji 
samonośnej 

1 Wymiary: długość:  

620 cm × 255 cm × wysokość 270 

cm. Konstrukcja u dołu 

posadowiona na kołach pełnych, 

stalowych, przemysłowych 

samoskrętnych. 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

    RAZEM 5 255,00 zł 

 


