
  Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  

     ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski 

     tel./fax. (81) 58-21-001;  

  www.zspiaski.pl     e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl     
   

       Piaski, dnia 09.04.2018 r. 

OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ ZŁOMU 

SPRZEDAWCA 

Powiat Świdnicki w Świdniku 

Zespół Szkół w Piaskach 

ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski 

 

A) Ogłasza pisemny przetarg na: 

Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórek urządzeń i budynków w ramach inwestycji pn. Remont 

warsztatów szkolnych przy ul. Partyzantów 19. 

 

1. Przewidywana ilość złomu do zbycia: Stal – ok. 10 t. Dane dotyczące złomu przedstawiają ilości 

szacunkowe, które mogą ulec zmianie. 

2. Rozliczenie między Sprzedawcą, a Kupującym nastąpi na podstawie cen jednostkowych 

zawartych w złożonej ofercie. 

3. Ceny jednostkowe przez cały okres realizacji umowy pozostają bez zmian. 

4. Rozliczenie zakupionego złomu dokona się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych 

z ważenia. 

5. Złom będzie odkładany w miarę postępu prac modernizacyjnych w związku z tym jego odbiór 

będzie możliwy po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego przez Sprzedawcę. 

6. Zbycie złomu będzie następować sukcesywnie do września 2018 r. 

7. Załadunek, transport i ważenie złomu pozostaje w gestii Kupującego. Przy czym ważenie 

ma nastąpić w momencie załadunku w sytuacji gdy odległość pomiędzy Zespołem Szkół  

w Piaskach, a punktem skupu będzie większa od 20 km. 

8. Wywóz materiałów będzie następować w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Sprzedawcę. 

9. O dacie i godzinie wywozu złomu Odbiorca powiadomi Sprzedawcę co najmniej  

z 2 dniowym wyprzedzeniem. 

10. Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać w Piaskach, ul. Partyzantów 19, w dni robocze  

w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami 

użytkownika, tel. 81 5821001 

 

B) Warunki ogólne 

Ubiegający się o zakup złomu muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania przetwarzania odpadów. 

 

C) Składanie ofert 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zespołu Szkół w Piaskach do dnia 

18.04.2018 r. do godziny 14:00. 

2. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową 

o ważności jej założenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. 

http://www.zspiaski.pl/


 

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół w Piaskach pok. 4 w dniu 18.04.2018 r.  

o godzinie 14:15. 

4. Wraz z ofertą należy przedłożyć: 

a. Formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, 

b. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania 

odpadów, 

c. Oryginał pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu nabywcy, jeżeli nie 

wynika to z dokumentu rejestrowego. 

5. W przypadku gdy nabywca jako załącznik do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia 

ta powinna być, na każdej stronie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do reprezentowania nabywcy. Poświadczenie za zgodność, z oryginałem winno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 

 

D) Wybór oferty 

1.  Nie będą brane pod uwagę, oferty złożone po terminie określonym w Części C) pkt. 1 lub 

w których Odbiorca nie zawarł danych (w szczególności cen ofertowych poszczególnych 

pozycji) i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie 

wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę. 

2.  Sprzedawca wybierze ofertę Kupującego, której łączna cena w komórce formularza ofertowego 

przedstawiająca wartość razem będzie najwyższa. 

 

 

 


