
OGŁOSZENIE 

Tramwaje Śląskie SA Rejon Nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152, zwany dalej R-2 zaprasza 
do składania ofert na zakup złomu stalowego w podanych niżej gatunkach i ilościach 
szacunkowych:  

1. N-6 – szyny tramwajowe – ok. 15.000 kg 
2. W-7  – ok. 1.000 kg 
3. N-5 –  ok. 1.000 kg 
4. W-1 – obręcze kół tramwajowych – ok. 4.000 kg 
5. N-4 – wióry skłębione – ok. 2.000 kg 

 
Ewentualnych dodatkowych informacji udzielą: Witold Michnol, Elżbieta Ziółkowska tel. 
32 256 36 61 wewn. 274 lub 275.  
Przewidziany do upłynnienia złom można oglądać w siedzibie j. w. po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z podanymi osobami. 
Ilości mają charakter szacunkowy dla potrzeb prowadzonego postępowania. Jeżeli faktyczna 
ilość złomu w danej klasie jest większa aniżeli podano wyżej, oczekuje się odbioru całości 
złomu. 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 

1. posiadają ważną decyzję (zezwolenie) na zbieranie i transport odpadów będących 
przedmiotem postępowania, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 
Minimalny wymagany okres ważności decyzji – 30 dni od daty składania ofert. 

2. nie zalegają z płatnościami wobec Spółki Tramwaje Śląskie. 
Niespełnienie w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Oferty należy przygotować i skalkulować uwzględniając następujące warunki: 

1. Załadunek i odbiór we własnym zakresie przez odbierającego, z siedziby R-2. 
Załadunek jest możliwy w dni robocze od godziny 6.00, a wywóz i czynności 
związane z ważeniem muszą być ukończone w danym dniu do godziny 14.00. 

2. Przedpłata – min. 75 % szacowanej wartości brutto przed wywiezieniem złomu z 
terenu RK-2, reszta w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży. 

3. Ważenie złomu na koszt odbierającego. Ze względu na konieczność udziału naszego 
przedstawiciela w ważeniu, ważenia złomu (tara i brutto) winny nastąpić w pobliżu 
siedziby R-2.  

4. Wywóz całości złomu winien nastąpić możliwie jak najszybciej, jednak nie później 
niż w ciągu 14 dni od zaproszenia wybranego oferenta do dokonania przedpłaty i 
odbioru złomu. 

5. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej (tzn. na wybrane gatunki złomu) 
 

Sposób złożenia oferty: 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

„Oferta-Złom, nie otwierać przed 12.09.2011 10.00” 

w sekretariacie Rejonu nr 2 w Katowicach, przy ul. 1 Maja 152 w nieprzekraczalnym terminie 
12.09.2011 do godziny 9.45. Do oferty należy dołączyć aktualną decyzję na zbieranie złomu 
w w/w gatunkach (nie dotyczy oferentów, którzy biorąc udział w uprzednio prowadzonych 
postępowaniach taką decyzję dostarczyli). Oferty złożone po wyznaczonym terminie, lub 
przygotowane w sposób niezgodny z powyższymi wytycznymi nie będą rozpatrzone. 

Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy R-2 w dniu 12.09.2011 o godz. 10.00 



Złom zostanie zaproponowany do sprzedaży oferentowi, którego oferta cenowa 
(liczona jako ogólna wartość przy założonych ilościach poszczególnego asortymentu) będzie 
najwyższa. 

Zastrzega się możliwość odstąpienia od sprzedaży, jeżeli najwyższa, zaproponowana 
cena, nie będzie dla Spółki Tramwaje Śląskie SA korzystna, lub z innych powodów bez ich 
podawania. 


