
Nowa Sól, 1.10.2020  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZŁOMU 
I PŁYT BETONOWYCH 

Prezydent Miasta Nowa Sól zaprasza do składania ofert na zakup złomu 

użytkowego, znajdującego się na działce nr 169/2 obręb ewidencyjny 

0004 Gmina Miejska Nowa Sól (Park Krasnala II od strony ul. 

Południowej). Sprzedaż przeprowadzona będzie na zasadzie konkursu 

ofert. 

Przedmiot sprzedaży: 

Lp. Nazwa materiału 
Ilość 
(szt.) 

1 Słupy żeliwne  ozdobne o wysokości  4,8 metra  25 

2 Słupy żeliwne proste o wysokości 4,8 metra  19 

3 Barakowóz budowlany/stróżówka  2 

4 Wysięgnik  1 

5 Przyczepa 2 

6 Wiata przystankowa 2 

7 Płyty betonowe  zbrojone o wymiarach 6,3x1,5m 16 

 

1. Zainteresowani zakupem w/w przedmiotów  winni złożyć ofertę cenową w 

Urzędzie Miejskim w Nowej Soli w terminie do 16.10.2020  w zamkniętych 

kopertach z dopiskiem „sprzedaż złomu”. Sposób przygotowania oferty: wzór 

stanowi załącznik 1 do ogłoszenia o sprzedaży złomu .  

2. W ofercie Wykonawca powinien podać cenę netto za 1 tonę złomu.  

3 . Oferent przed złożeniem oferty powinien obejr zeć przedmiot sprzedaży. 

Sprzedawane przedmioty można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.  

4 . Dopuszcza się  jednostkowy zakup słupów  żeliwnych  i barakowozów oraz 

zakup samych płyt betonowych.  

5. Pisemne oferty powinny zawierać:  

- Imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta.  



- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie 

wnosi żadnych zastrzeżeń.  

- Proponowaną cenę  za wskazane przedmioty.  

 

6. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 21.10.202 godz. 10:00 w siedzibie 

sprzedającego tj. Urząd Miejski w Nowej Soli pok. 209.  

7 . Kryterium oceny oferty: najwyższa cena.  

8 . Faktyczna ilość złomu zostanie określona na podstawie przeważenia złomu z 

udziałem przedstawicieli  obu stron w siedzibie kupującego.  

9 . Wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem i uporządkowaniem 

terenu, na którym składowane są przedmiotowe materiały  obciążają 

Kupującego.  

10 . Prace związane z kupnem, załadunkiem i odbiorem złomu należy wykonać z 

należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, BHP oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

11 . Złożenie pisemnej oferty oznacza zapoznanie się z jakością, rodzajem 

złomu, stopniem i rodzajem ewentualnych zanieczyszczeń. Reklamacje 

jakościowe i ilościowe po odbiorze nie będą uwzględniane.  

12. Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowej 

Soli, podinspektor Jacek Baranowski pokój 209, Tel. 795  528 360. 

13. Strona sprzedająca:  

Gmina Nowa Sól – Miasto 

Ul. Piłsudskiego 12 

67-100 Nowa Sól 

NIP: 925 19 56 002 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.  Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do ogłoszenia 

 

................................................ 

(pieczęć oferenta) 

 

Dane oferenta: 
 
Nazwa ....................................................... Siedziba ............................................................... 

Nr telefonu ..................................................... adres e-mail .................................................. 

nr NIP ......................................................... REGON .............................................................. 

 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o sprzedaży złomu i płyt betonowych z dnia  
1 października 2020 r. składam/składamy następująca ofertę:  
 

 W przypadku złomu należy podać cenę netto za 1 tonę 

Przedmiot sprzedaży: 
………………………………………………………………………………………. 

Proponowana cena: 
………………………………………………………………………………………. 
 

 W przypadku płyt betonowych cena netto za sztukę 

Ilość sztuk: ………………………………………………………………………. 

Proponowana cena: …………………………………………………………….. 
 

 
1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze warunkami ogłoszenia o sprzedaży złomu i 
nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że przygotowana oferta obejmuje całość przedmiotu zadania 
opisanego w ogłoszeniu o sprzedaży złomu oraz wszelkie koszty związane z 
należytym wykonaniem zadania.  

3. Zobowiązuje się w przypadku wybrania naszej oferty do zapewnienia na własny 
koszt sprzętu do załadunku, transportu złomu oraz przewóz jego na miejsce 
ważenia.  

4. Oświadczam, że uważamy się za związanych przedłożoną przez nas Ofertą na 
czas 30 dni od daty upływu terminu składania ofert oraz zobowiązujemy się do 
wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Sprzedającego.  

5. Osoba wyznaczona do kontaktu ze Sprzedającym: ……………………….………..  
 
 

………………………………………  
(podpis osoby uprawnionej) 


