L.dz. TM/SS/120/03/2018

Katowice, dnia 19.03.2018r.

Zaproszenie do złożenia oferty
na zakup używanego sejfu/kasy pancernej ZEC S.A.
Ofertę należy przesłać do dnia 30.03.2018r. do godz. 11:00
adres e-mail zarzadzanie.majatkiem@zec.katowice.pl oraz sekretariat@zec.katowice.pl
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. zapraszają do złożenia oferty cenowej w trybie „Zaproszenia do
złożenia oferty” na zakup używanego sejfu/kasy pancernej na następujących warunkach:
1. Dane używanego sejfu/kasy pancernej:
- Przeznaczenie dla firm, biur, sklepów, aptek, hoteli, innych instytucji oraz osób prywatnych.
Zabezpieczanie laptopów, notebooków, dokumentów, gotówki, papierów wartościowych itd,
- Wymiary: zewnętrzne wysokość/szerokość/głębokość 100/58/51cm, grubość ścian 15 cm, grubość
drzwi 20cm; podane wymiary zewnętrzne nie obejmują wystających zamków, zawiasów;
- Wykonanie ze stali o podwyższonej odporności na włamanie, w obrysie drzwi system progów
przeciwogniowych, zamek szyfrowy mechaniczny. W wyposażeniu 1 półka;
- Stan bardzo dobry, nieuszkodzony, niezniszczony - w załączeniu zdjęcia.
2. Lokalizacja używanego sejfu/kasy) pancernej
40-205 Katowice ul. Ścigały 14 ZEC S.A. w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku.
Odbiór przedmiotu zakupu bezpośrednio z lokalizacji określonej powyżej, załadunek oraz transport
na koszt Firmy Kupującej. Firma Kupująca musi posiadać odpowiedni sprzęt i samochód oraz
powinna zapoznać się z możliwościami załadunku bezpośrednio na miejscu posadowienia przedmiotu
zakupu. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
3. Kryterium wyboru oferty: najwyższa zaproponowana cena netto.
4. Warunki odbioru.
4.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Kupujący zobowiązany będzie do dokonania
przelewu w wysokości 100% wartości zaproponowanej ceny ofertowej brutto oraz przesłania
dowodu wpłaty w czasie 24h przed planowanym odbiorem przedmiotu zakupu na adres e-mail:
zarządzanie.majątkiem@zec.katowice.pl . Wpłaty dokonać należy na konto ZEC S.A.:
Bank Millenium nr konta 49 1160 2202 0000 0002 5507 8009.
4.2. Warunkiem wydania przedmiotu zakupu jest dokonanie wpłaty zaproponowanej ceny ofertowej
+ 23% podatku VAT. Datą wpłaty będzie data uznania rachunku bankowego ZEC S.A.
4.3. Wydanie przedmiotu zakupu Kupującemu odbędzie się pod nadzorem BHP i upoważnionego
pracownika ZEC S.A. Sprzedający odmówi wydania przedmiotu zakupu w przypadku gdy na ww.
rachunek bankowy nie wpłynie kwota pieniężna określona w pkt 4.2.
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4.5. Przygotowanie, organizacja i zabezpieczenie miejsca załadunku przedmiotu zakupu,
odpowiedzialność za właściwy odbiór, zapewnienie warunków bezpieczeństwa zgodnie
z obowiązującymi w ZEC S.A. przepisami BHP i p.poż, zapewnienie bezpieczeństwa osób
uczestniczących
w
pracach,
wykonanie
niezbędnych
oznakowań
po
stronie
Kupującego i Sprzedającego.
4.6. Kupujący składając ofertę oświadcza, że:
posiada środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia, dysponuje bezpiecznymi
środkami technicznymi do odbioru, załadunku i transportu przedmiotu zakupu.
5. Oferta musi zawierać:
• Nazwę i adres oferenta.
• Cenę ofertową netto/brutto.
• Termin odbioru przedmiotu zakupu.
• Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
• Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione ujawnione w KRS lub innym
właściwym rejestrze.
6. Szczegółowych informacji w przedmiotowym temacie udziela osoba upoważniona :
Sonia Sierkawska numer telefonu 607 464 665
ZEC S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania bez podania przyczyny, że
przeprowadzone postępowanie w trybie „Zaproszenia do składania ofert nie dało rezultatu.
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