Ogłoszenie o przetargu pisemnym na podstawie art. 701 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
na sprzedaż części i materiałów eksploatacyjnych
do pojazdów Star, Kamaz, Liaz, Jelcz, Lublin i innych
stanowiących zapasy magazynowe w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg.
1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Miasto Stołeczne Warszawa
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
ul. Plac Czerwca 1976 roku 1
02-495 Warszawa
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 15.11.2021 r.
o godz. 12.00
3. Wykaz materiałów przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik nr 1.
4. Ceny wywoławcze są zamieszczone w wykazie materiałów przeznaczonych
do sprzedaży i zostały określone w kwocie brutto.
1) Cena oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.
2) Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.
3) Wszystkie części będące przedmiotem przetargu są fabrycznie nowe.
5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
1) Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej.
2) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowo-asortymentowym
stanowiącym załącznik nr 2.
3) Oferta musi zawierać:
a. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i adres oferenta.
b. Numer PESEL – gdy oferent jest osobą fizyczną.
c. Numer NIP lub REGON – gdy oferent jest osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
d. Numer telefonu i adres e-mail oferenta.
e. Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu
i akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia bez zastrzeżeń.
f. Wskazanie pozycji, których dotyczy oferta, ilości, cen jednostkowych brutto oraz
wartości brutto dla poszczególnych pozycji.
g. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę lub oświadczenia składa osoba nieuprawniona do
reprezentowania uczestnika przetargu, zgodnie z właściwym dokumentem
rejestrowym.
4) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom ani nie może być przedmiotem negocjacji
między stronami.
6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do godziny 10:00 dnia
15.11.2021 r.
Oferty należy składać w kancelarii Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg,
Plac Czerwca 1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa, z dopiskiem: „Oferta na zakup
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części i materiałów eksploatacyjnych”. Termin związania ofertą wynosi 30 dni
od dnia składania ofert.
7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
8. Organizator odrzuca ofertę, jeżeli:
1) Została ona złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu.
2) Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ustępie 5 pkt 3 lit. a oraz
e-g lub gdy są one niekompletne lub nieczytelne.
3) Oferta nie została podpisana przez oferenta.
9. Wybór najkorzystniejszej oferty
1) Organizator wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej
ze złożonych ofert.
2) Organizator wybierze ofertę z najwyższą ceną zaoferowaną za poszczególne
materiały. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
3) Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie złożył oferty odpowiadającej co najmniej
cenie wywoławczej, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
4) W przypadku stwierdzenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę,
organizator przetargu wzywa oferentów do złożenia ofert dodatkowych w terminie
określonym w wezwaniu.
5) O wynikach przetargu organizator zawiadamia mailowo każdego z uczestników
przetargu w zakresie jego oferty.
10. Warunki odbioru:
1. Przeniesienie własności następuje z chwilą wniesienia zapłaty ceny. Wydanie
i odbiór przedmiotu przetargu nastąpi po odebraniu faktury zakupu oraz dokonaniu
zapłaty na konto ZRiKD nr 46 1030 1508 0000 0005 5088 6006, nie później niż
7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku przetargu.
2. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się zapłaty we wskazanym terminie,
organizator przetargu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.

Załączniki:
1. Wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży wraz z cenami wywoławczymi.
2. Formularz oferty.
3. Informacja o przetwarzaniu danych.

DYREKTOR
Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg
Wiktor Wojewódzki
Treść dokumentu jest zgodna z oryginałem zawierającym odręczny podpis.
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