
Gryfice, 25 kwiecień 2019r. 

Dz.T.527.204.2019.WM 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE 

l. Zamawiający: 

Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice 

adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, 

adres strony internetowej: www.gryfickietbs.pl 

tel/fax. 91 384 30 51 , 

e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl 

zaprasza do złożenia ofert na: 

oferowaną cenę zakupienia złomu metali pozyskanych z fizycznej likwidacji wyposażenia 
kotłowni usytuowanej przy ulicy Kościuszki 11 w 72-300 Gryficach, której właścicielem jest 
Zamawiający. 

11. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy kotłowni zlokalizowanej w : 
- w wielorodzinnym budynku mieszkalnym usytuowanym przy ulicy Kościuszki 11 w 
72-300 Gryfieach 

2. Z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą Ofertę zostanie podpisana stosowna Umowa 
Sprzedaży-Skupu złomu metali pozyskanego z fizycznej likwidacji wyposażenia kotłowni 

stanowiących własność Zamawiającego, zwana w dalszej treści Zaproszenia "Umową". 

3. Po podpisaniu Umowy określonej w punkcie 11-2 Zaproszenia do składania Ofert Oferent, który 
przedłoży najkorzystniejszą Ofertę, zwany w dalszej treści Zaproszenia " Wykonawcą", będzie 

zobowiązany do: 

-wykonania we własnym zakresie i na własny koszt demontażu całości wyposażenia kotłowni, 
wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, 
- dokonania odbioru złomu pozyskanego z demontażu wyposażenia kotłowni objętej Umową 
własnym transportem, we własnym zakresie i na własny koszt, 
- dokonania prawidłowej i rzetelnej klasyfikacji pozyskanego złomu ze względu na 
poszczególne, właściwe gatunki stali, od których zależna jest właściwa cena skupu, wyłącznie 
w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego, 
- dokonania prawidłowego i rzetelnego procesu ważenia pozyskanego złomu , wyłącznie w 
obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego, na wadze posiadającej aktualne 
świadectwo legalizacji i usytuowanej na terenie miejscowości Gryfice. Ewentualne koszty 
związane z procesem ważenia złomu obciążają Skupującego. 
- należytego uprzątnięcia i uporządkowania w całości obiektu kotłowni objętego Umową po 
całkowitym zakończeniu procesu fizycznej likwidacji l demontażu l wyposażenia znajdującego 
się w tej kotłowni i wywiezienia złomu metali. 
- wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością , zgodnie przepisami, normami 
technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej, 
-wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami i wymogami BHP oraz p . poż, 



- właściwej organizacji prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, bez jakichkolwiek 
zakłóceń . W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należała właściwa , zgodna 
z przepisami obowiązującego prawa, organizacja i zagospodarowanie miejsca wykonywania 
prac objętych Umową oraz jego właściwe zabezpieczenie i oznakowanie, 
-wywiezienie we własnym zakresie gruzu, będącego następstwem wykonywanych robót. 

Ponadto Skupujący będzie zobowiązany do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych 
w trakcie realizacji prac objętych postanowieniami Umowy. 

5. Wykonanie postanowień Umowy zostanie potwierdzone przez Strony Umowy w stosownym 
Protokole zdawczo-odbiorczym, z klauzulą "bez zastrzeżeń ". 

6. W załączonym Formularzu Ofertowym, Oferent powinien złożyć oświadczenie , że: 

- posiada wszelkie , wymagane przepisami obowiązującego prawa uprawnienia, pozwolenia 
i decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze skupem , odzyskiem i 
unieszkodliwieniem odpadów i wszystkie one są aktualne na dzień podpisania Umowy 
Sprzedaży-Skupu złomu metali pozyskanego z fizycznej lokwidacji wyposażenia kotłowni 
określonych w punkcie 11-1 Zaproszenia do składania ofert i wszystkie one są aktualne. 
- posiada zezwolenie na transport odpadów lub ma zawartą umowę na transport odpadów 
z uprawnionym podmiotem. 

III. Pożądany okres realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w terminie: 

Od 1 O czerwca 2019r. do 28 czerwca 2019r. 

IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania Ofertowego: 

Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu prac objętych niniejszym Zaproszeniem do składania 
ofert. 

1. Przedmiotowa dokumentacja znajduje się w siedzibie Zamawiającego. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami: 

imię i nazwisko pracownika Zamawiającego: Wiesław Malaca 

adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki (pokój nr 2) , 

te l. : 609 022 665, 

czas urzędowania : poniedziałek-piątek w godz. 8.00-14.00. 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tvm o sposobie 
przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

- wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci mogą 

wzajemnie przekazywać wyłącznie w formie, za pomocą listu , faksu lub drogą elektroniczną , 

- wszelkie zapytania dotyczące postępowania związanego z niniejszym Zaproszeniem do składania 
ofert należy kierować w terminie nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. 

VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

-postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 

- Zamawiający wymaga aby składana Oferta zawierała załączony do ninieJszego Zaproszenia 
do składania ofert, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta, Formularz Ofertowy. 

VIII. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert: 



- Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego (siedziby Spółki), w terminie 
do 21.05.2019 r. r. r. do godz. 14.30, 

- Ofe~ę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferowana cena zakupienia złomu 
metali pozyskanych z fizycznej likwidacji wyposażenia kotłowni sytuowanej przy ulicy 
Kościuszki 11 w Gryfieach-NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.05.2019 r., przed godz. 10.00", 

- otwarcie złożonych Ofert nastąpi w dniu 22.05.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Zamawiającego (siedzibie Spółki) . 

IX. Opis deklarowanej ceny oferty: 

- na załączonym Formularzu Ofertowym należy przedstawić oferowaną cenę ofertową za 1 kg 
pozyskanego złomu następujących rodzajów: 

a) . Stalowego 

b) . żeliwa 

c). miedzi 

d). stali nierdzewnej 

e) . stali kwasoodpornej 

f). aluminium 

g). mosiądzu 

h). brązu 

i) . cynku 

- wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) oraz słownie , 

- ostateczna cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty Oferenta związane z pozyskaniem 
przedmiotu Zaproszenia do składania ofert jak również ewentualnych zanieczyszczeń.3 

- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Skupującym odbywać się będą w złotych polskich 
(PLN) . 

X. Wymagania dotyczące wadium: 

1. Oferent składający ofertę na wykonanie prac objętych Zaproszeniem do składania ofert jest 
zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/1 00) . 

2. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu , przelewem na podane poniżej konto 
Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Gryfieach Nr 72 9376 0001 0000 0316 2001 0004, 

z adnotacją (podanym tytułem wpłaty) : 

"Zaproszenie do składania ofert na pozyskanie złomu z fizycznej likwidacji wyposażenia kotłowni przy 
ul. Kościuszki 11 ". 

3. Oferent jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu do składania ofert. 

4. Kopię przelewu wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium zostanie uznane 
za skuteczne jeżeli do upływu terminu do składania ofert wpłynie na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 



5. Oferent jest zobowiązany zabezpieczyć w postaci wadium składaną ofertę na cały okres związania 
ofertą. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
oferty lub po unieważnieniu postępowania . 

7. Postanowienia określone w punkcie X-6 nie dotyczą Oferenta, którego oferta została wybrana jako 
naj korzystniejsza. 

8. Zamawiający zwraca wadium Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
niezwłocznie po zawarciu z tym Oferentem Umowy na wykonanie prac objętych niniejszym 
Zaproszeniem do składania ofert. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania Umowy w sprawie wykonania prac objętych niniejszym 
Zaproszeniem do składania ofert lub też w przypadku, gdy zawarcie Umowy na wykonanie prac 
objętych niniejszym Zaproszeniem do składania ofert stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Oferenta. 

1 O. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Oferenta, któremu wadium zwrócono 
na podstawie postanowień określonych w punkcie X-6, jeżeli w wyniku złożonego odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

12. W przypadkach określonych postanowieniami punktu X-11 , Oferent wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego . 

XI. Termin związania z ofertą: 

1. Oferent jest związany z ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się w momencie upływu terminu do składania ofert. 

3. Oferent może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania z ofertą. 

4. Zamawiający może co najwyżej jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
z ofertą , zwrócić się do Oferentów z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania z ofertą na ściśle określony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 

5. Przedłużenie terminu związania z ofertą jest dopuszczalne wyłącznie z jednoczesnym terminem 
przedłużenia okresu ważności wadium lub z wniesieniem "nowego" wadium na przedłużony okres 
związania z ofertą. 

6. Oferta Oferenta, który nie wyraził zgody na przedłużenia okresu związania z ofertą zostanie 
odrzucona. 

7. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą jest dokonywane po wyborze najkorzystniejszej 
oferty, obowiązek wniesienia "nowego" wadium lub przedłużenie okresu jego ważności może 
dotyczyć wyłącznie Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XII. Postanowienia dotyczące zawarcia Umowy na wykonanie prac objętych przedmiotem 
niniejszego Zaproszenia do składania ofert: 

1. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie w 
formie pisemnej wszystkich Oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia 
ofert. 



2. W terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert, Zamawiający wyznaczy w formie 
pisemnej Oferentowi , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, termin na podpisanie 
Umowy na wykonanie prac objętych przedmiotem niniejszego Zaproszenia do składania ofert. 

3. Zamawiający podpisze z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
Umowę dotyczącą realizacji prac objętych Zaroszeniem do składania ofert w terminie 14 dni od daty 
zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert. 

4. Jeżeli Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą , uchyli się od zawarcia Umowy 
na realizację prac objętych postanowieniami Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający wybierze 
kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

XIII. Informacje o formalnościach: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądż rezygnacji z części 
prac bez podania przyczyn takiej decyzji i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. W odniesieniu do prowadzonego postępowania Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej 
określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj . protest, odwołanie lub skarga. 

3. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym, załączonym (poniżej) do niniejszego 
Zaproszenia do składania ofert. 

4. Ofertę (Formularz Ofertowy) należy podpisać . 

ZATWIERDZAM: 

(data, podpis) 



Załączniki: 

1. Formularz Ofertowy. 

(pieczęć Oferenta) 

NIP: .... ....... .. ..... ...... .... ..... ...... ..... ..... ... ... .... ... ... .... .. ..... ..... . . 

REGON .... .... .. ................ .. ... ............. ... ... ... ... ... ... ........ ...... . . 

tel .: ..... .... ... .... ...... .. .............. ...... ... ...... .................. ............. .. . 

fax: ................. .. .. .... ... .... ... ...... .. ... ....... ... ... .. ... ... ....... ... ... .... .. . 

e-mail: ........ ... .... ...................... .. .. .. .... ............. .. .. .... ...... .. .. . 

Gryfickie TBS Spółka z o.o. 

ul. Wiejska 8, 

72-300 Gryfice 



FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert z dnia 25 kwietnia 2019r., w przedmiocie 
zaoferowania ceny zakupu złomu metali pozyskanych z fizycznej likwidacji wyposażenia kotłowni 
usytuowanej przy ulicy Kościuszki 11 72-300 Gryfice, której właścicielem jest Zamawiający, 

oferuję ostateczną cenę zakupienia za 1 kg złomu następujących rodzajów, w następujących 
kwotach: 

a). złom stalowy .... .. ... ... .. ................ ....... .... ................. .. .... ........ .... .. ...... zł/kg 

słownie: ....... ........ .................. ..... .... .. ....... .. ................... .. ............. .. ..... .. ................. .. .. ...... .. .......... .. ... .... ........ .. ........ ... ...... .. .... .. .. . 

b). złom stalowy ......................................... zł/kg 

słownie ........................................................... . 

c). złom miedzi .......................................... zł/kg 

słownie .......................................................................... . 

d). złom stali nierdzewnej .................................... zł/kg 

słownie ........................................................................ . 

e). złom stali kwasoodpornej ....................................... zł/kg 

słownie .................................................................. . 

f). złom aluminium ........................................... zł/kg 

słownie .................................................................... . 

g). złom mosiądzu ............................................. zł/kg 



ł . s own1e ............................................................................ . 

h). złom brązu ............................................. zł/kg 

słownie ................................................................... 

i). złom cynku .............................................................. . 

słownie ... .................................................. .................... . 

Jednocześnie oświadczam, że: 

a). Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

b). Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia ....... ............... .. ............ ........ ... .................. .... . 

c). Oświadczam , iż uważam się za związanego z przedłożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od 
daty wyznaczonej na składanie ofert. 

d) . Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem i zakresem prac, wszelką dokumentacją związaną 
z przedmiotem sprawy oraz szczegółowym opisem Zaproszenia do składania ofert z dnia 25 kwietnia 
2019r .. 

e). W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuje się do zawarcia umowy na 
wykonanie prac objętych Zaproszeniem do składania ofert w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

f). posiadam wszelkie , wymagane przepisami obowiązującego prawa uprawnienia, pozwolenia 
i decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem prac budowlanych 
polegających m.in. na rozbiórkach budynków i wszystkie one są aktualne na dzień podpisania 
Umowy, 

g) . posiadam zezwolenie na transport odpadów lub mam zawartą umowę na transport odpadów 
z uprawnionym podmiotem. 

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisania oferty) 


