L.dz. TM/SS/05/2018

Katowice, 30.05.2018r.

Zaproszenie do składania ofert na zakup złomu z ZEC S.A. Katowice
z Wydziału Nr 1” Kazimierz-Juliusz” i Wydziału 3 „ Mysłowice”.
Ofertę należy przesłać na adres e-mail zarzadzanie.majatkiem@zec.katowice.pl
oraz sekretariat@zec.katowice.pl do dnia 06.06.2018 r. do godz. 11:00
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. zapraszają do złożenia oferty cenowej w trybie
„ Zaproszenia do składania ofert” na zakup złomu klasa N1, N10 oraz złom silnikowy na
następujących warunkach:
1. Szacunkowa ilość złomu przeznaczona do sprzedaży:

- Wydział 1 „Kazimierz – Juliusz” Ruch Kazimierz złom klasa N10, ilość ok. 12 Mg,
- Wydział 3 „ Mysłowice” złom klasa N1, ilość ok. 4 Mg, złom silnikowy ok. 250 kg.
Przedstawiona ilość złomu jest szacunkowa i może ulec zmianie.
2. Miejsce składowania złomu
41-215 Sosnowiec ul. Ogrodowa 1 - Wydział 1 ZEC S.A.
41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 3 - Wydział 3 ZEC S.A.
Odbiór złomu bezpośrednio z powyższych lokalizacji, załadunek oraz transport złomu na koszt
Kupującego. Kupujący odbierając złom musi posiadać samochód samozaładowczy oraz powinien
zapoznać się z możliwościami załadunku złomu bezpośrednio na Wydziałach. Każdorazowo odbiór
złomu będzie uzgadniany z pracownikami ZEC S.A. upoważnionymi do realizacji tego zadania
wymienionymi w pkt. 5 poniżej.
3. Warunki odbioru złomu.
3.1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania przelewem przedpłaty w wysokości 100% wartości
szacowanego do odbioru złomu oraz przesłania dowodu przedpłaty/wpłaty do 24h przed
planowanym
odbiorem
złomu,
na
adres
e-mail
wydzial1@zec.katowice.pl,
wydzial3@zec.katowice.pl Wpłaty dokonać należy na konto ZEC S.A. w Banku Millenium
nr konta 49 11 60 2202 0000 0002 5507 8009.
3.2. Upoważniony Pracownik ZEC S.A. zobowiązany będzie przed wydaniem złomu do sprawdzenia
czy Kupujący dokonał przedmiotowej przedpłaty/wpłaty w wymaganej kwocie na konto
ZEC S.A. Na podstawie uzyskanego potwierdzenia z księgowości nastąpi przekazanie złomu.
3.3. Wydanie złomu
Kupującemu odbywać się będzie pod nadzorem upoważnionego
pracownika ZEC S.A.
3.4. Ważenie złomu odbędzie się w obecności upoważnionego pracownika ZEC S.A. Ilość i klasa
sprzedawanego złomu zostanie potwierdzona „dokumentem z wagi – Kwit Wagowy WZ nr xxx
Wywóz towaru na zewnątrz” i WZ Nr xxx magazynowy – Wydanie materiałów na Zewnątrz” oraz
sporządzeniem stosownego protokołu zdawczo – odbiorczego.
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3.5. Sprzedający wystawi fakturę za odebrany złom na podstawie dokumentów WZ i ww. Protokołów
zdawczo – odbiorczych. W przypadku różnicy pomiędzy dokonaną przez Kupującego
przedpłatą za odbiór złomu, a faktyczną wartością odebranego złomu Strony dokonają
odpowiednich korekt najpóźniej do 2 dni roboczych od daty odbioru złomu. Za nieterminowe
uregulowanie płatności Kupujący zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych za każdy dzień opóźnienia do terminu określonego powyżej. Za datę spełnienia
świadczenia pieniężnego przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
Sprzedający odmówi wydania złomu jeśli wpłata za poprzednio odebraną partię złomu nie
wpłynie na rachunek bankowy Sprzedającego.
3.6. Przygotowanie, organizacja i zabezpieczenie miejsca załadunku złomu, odpowiedzialność za
właściwe
wykonywanie
prac,
zapewnienie
warunków bezpieczeństwa
zgodnie
z obowiązującymi w ZEC S.A. przepisami BHP i p.poż, zapewnienie bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie wykonywanych prac, wykonanie niezbędnych oznakowań jest po
stronie Wydziałów 1 i 3 ZEC S.A.
3.7. Kupujący składając ofertę oświadcza, że:
posiada środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia, dysponuje środkami
technicznymi do załadunku, odbioru, transportu złomu oraz posiada doświadczenie
w wykonywaniu tego rodzaju prac.
4. Oferta musi zawierać:
4.1.
Cenę netto zł/Mg za odbierany złom wymieniony w pkt. 1.
4.2.
Określenie terminu odbioru złomu w konkretnej dacie.
4.3.
Zezwolenie właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności
w zakresie gospodarki odpadami. Jeśli Kupujący składający ofertę jest pośrednikiem tj.
odbiera i transportuje złom oprócz własnych decyzji administracyjnych musi dostarczyć
decyzje Odbiorcy końcowego złomu do którego złom zostanie dostarczony.
4.4.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4.5.
Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione ujawnione w KRS lub innym
właściwym rejestrze.
5. Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprzedaży udzielają osoby upoważnione :
• Wydział 1 Michał Glimos Kierownik Obszaru 1 - numer telefonu 795 119 354,
Waldemar Krzywda Starszy Mistrz - numer telefonu 667 985 020.
• Wydział 3 Krzysztof Szklorz Kierownik Obszaru 2 numer telefonu 697 698 459,
Arkadiusz Pytel Starszy Mistrz numer telefonu 607 464 176.
Sprzedającemu/ZEC S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania bez podania
przyczyny, że przeprowadzone postępowanie nie dało rezultatu.
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