
  

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Zdzieszowicach 

ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice 
Biuro Obsługi Klienta: 77 - 544 59 41   (w dni robocze od 7.30 do 15.30) 

Pogotowie wodociągowe:  692 327 425   (dostępny przez całą dobę) 

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice    

tel.: 077-544 59 41,   fax: 077-544 96 54    http://wik.zdzieszowice.pl 
NIP: 1990066693      REGON: 160156583     KRS: 0000293893  

Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 29 900 000,00   zł 

 

 

OFERTA SPRZEDAŻY 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach posiada na sprzedaż: 

Przepływomierz magnetyczno-indukcyjny FXP4000 (PARTI-MAG II) DN 250. 

 

Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice 

Przedmiot sprzedaży: 

Przepływomierz magnetyczno-indukcyjny FXP4000 (PARTI-MAG II) DN 250 do w pełni 

i częściowo napełnionych przewodów rurowych (przewody ze swobodnym zwierciadłem). 

Przepływomierz jest nowy, nieużywany. Zakupiony w 2011 r. 

Przepływomierze magnetyczno-indukcyjne są idealnymi urządzeniami do pomiaru przepływu 

wszystkich cieczy, papek i past o określonej minimalnej przewodności elektrycznej. 

Urządzenia mierzą dokładnie, nie powodują strat ciśnienia, nie posiadają części ruchomych 

ani wchodzących w rurę pomiarową, nie zużywają się i są chemicznie odporne. Dodatkowo 

również montaż jest możliwy bezproblemowo w każdą istniejącą instalację.  

Do zastosowania w przemyśle chemicznym, komunalnej gospodarce wodnościekowej, 

przemyśle spożywczym i papierniczym. 

 

Miejsce i termin, którym można obejrzeć sprzedawany przepływomierz: 

Przepływomierz można obejrzeć w dni robocze od dnia 03.12.2019 r. do 09.12.2019 r. 

w godzinach 8:00-14:30, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym. 

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt pond numerem 77 544 59 41 lub na 

adres e-mail bok@wik.zdzieszowice.pl. 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00 

Oferta powinna zawierać: 

 imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 

 NIP oferenta 

 datę sporządzenia oferty  

 oferowaną cenę netto 

 oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami sprzedaży oraz ze stanem 

przedmiotu sprzedaży bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające 

z rezygnacji z oględzin przedmiotu sprzedaży. 


