ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH
POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ZEWNĘTRZNEJ ODPADÓW TYPU DZWON
IGLOO

I.

NAZWA ORAZ ADRES SPRZEDAJĄCEGO:
Nazwa:
adres:

II.

Gmina Trzebnica
pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż mienia ruchomego Gminy Trzebnica
obejmującego szacunkowo 157 sztuk używanych pojemników do segregacji
zewnętrznej odpadów TYPU DZWON IGLOO o pojemności 1500 1 i 2500 l.

III. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OGLĄDAĆ SPRZEDAWANY

SKŁADNIK MAJATKU RUCHOMEGO:
Pojemniki były wykorzystywane do prowadzenia selektywnej zbiórki surowców typu
plastik, szkło i papier na terenie Gminy Trzebnica. Pojemniki w stanie ogólnym
dobrym, mechanicznie kompletne. Noszą ślady użytkowania: występują braki
ogumienia zabezpieczającego otwory wrzutowe, zarysowania, niekiedy pęknięcia.
Pojemniki będące przedmiotem zapytania ofertowego można oglądać od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z
kierownikiem GZGK TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. Panem Łukaszem Dziudziel,
tel: 731 500 004
IV. RODZAJE I TYP POJEMNIKÓW OBJĘTE ZAPYTANIEM OFERTOWYM:

Sprzedaży podlegają następujące szacunkowe ilości i rodzaje pojemników:
- pojemniki Igloo zielone 1500 l – 54 sztuki,
- pojemniki Igloo żółte 1500 l – 44 sztuki,
- pojemniki Igloo żółte 2500 l – 23 sztuki,
- pojemniki Igloo niebieskie 1500 l – 36 sztuk.
Ilość pojemników może ulec zmianie - +/- 10 sztuk. Oferent zobowiązuje się kupić
wszystkie pojemniki mieszczące się we skazanym przedziale ilościowym, za cenę
jednostkową podaną w ofercie i pomnożoną przez faktyczną ilość sprzedawanych
pojemników.
V.

TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć do dnia 30 listopada 2021r. do godz.
11.00

VI.

CENA OFERTOWA
Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna
obejmować zakup oraz odbiór pojemników od Sprzedającego. Kwotę należy podać w
PLN. Minimalna cena za 1 pojemnik o pojemności 1500l – 180 zł netto, natomiast

za 1 pojemnik o pojemności 2500l – 230 zł. O wybierze decyduje kryterium
najwyższej ceny.
INNE INFORMACJE:
1. Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia
używanych pojemników do segregacji zewnętrznej typu Dzwon Igloo, oświadczy że
nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego związanych ze stanem
technicznym zakupionych pojemników.
2. Sprzedający wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojemniki
przewidziane do sprzedaży.
3. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy
Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona
licytacja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
4. Sprzedający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.
5. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nierzetelnego przygotowania
oferty (w tym oferty nieczytelne), bądź oferty złożonej po terminie obciążają
Oferenta.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków ogłoszenia bez podania
przyczyn.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdym czasie bez
podawania przyczyn.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z
ofertami złożonymi w postępowaniu.
9. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta pisemna umowa w terminie wyznaczonym
przez Sprzedającego.
10. Sprzedaż podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia
wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo po wystawieniu
przez Sprzedającego faktury VAT.
11. W przypadku uchylenia się przez wybranego Oferenta od podpisania umowy, umowa
zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta, jako kolejna spośród pozostałych jest
najkorzystniejsza.

VII.

Załączniki;
Formularz ofertowy.
Projekt umowy.

