
OGŁOSZENIE 
 
 

Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Nr 1 w Będzinie ul. Piastowska 29, zwany dalej R1 
zaprasza do składania ofert na zakup złomu stalowego i kolorowego w podanych niżej 
klasach . 

1. Złom – blachy aluminiowe, kod odpadu 17 04 02 , szacunkowa ilość –   4 tony; 
2. Złom stalowy – N 10 ,         kod odpadu 17 04 05 , szacunkowa ilość -    8 ton 
Przewidziany do upłynnienia złom można oglądać w siedzibie j.w. po uprzednim 

uzgodnieniu terminu . 
Ewentualnych dodatkowych informacji udziela Jolanta Galant  tel. 32 267-40-16 do 18 wew. 
211,242  lub 267 65 34. 
 
W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci , którzy: 

1. Posiadają ważne zezwolenia ( decyzja) na przyjmowanie, odbiór i transport złomu 
będącego przedmiotem postępowania. 

2. Nie zalegają wobec Spółki Tramwaje Śląskie z zapłatą faktur z tytułu uprzednich 
transakcji. 

 
Oferty należy skalkulować uwzględniając następujące warunki: 

1. Załadunek i odbiór we własnym zakresie przez odbierającego z siedziby R1. 
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 minimum 60% szacowanej wartości brutto złomu przed wywiezieniem, 
reszta w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży. 

3. Ważenie złomu na koszt odbierającego. Ze względu na konieczność udziału naszego 
przedstawiciela w ważeniu winno ono nastąpić w pobliżu siedziby R1.  

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.  

 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem : 
 

„Oferta – Złom, nie otwierać przed 28. 03.2011 godz. 955” 
 
w sekretariacie Rejonu Nr 1 w Będzinie przy ul. Piastowskiej 29 w nieprzekraczalnym 
terminie  28.03.2011 r do godziny  9 55. 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 sali konferencyjnej R1 ( III piętro, za sekretariatem) w dniu 
28.03.2011 r o godzinie 1000. 
 

Złom zostanie zaproponowany do sprzedaży oferentowi (oferentom), którego oferta 
cenowa nie podlega odrzuceniu i będzie najwyższa. 
 

Zastrzega się możliwość odstąpienia od sprzedaży, jeżeli najwyższa, zaproponowana 
cena, nie będzie dla Spółki Tramwaje Śląskie S.A. korzystna, lub z innych powodów – bez 
podania przyczyn. 


