
REGULAMIN 

Pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż wraz z demontażem 2 szt. kotłów WR-25      

 

I. Przedmiot przetargu  

1. Przedmiotem pisemnego przetargu ofertowego jest sprzedaż wraz z demontażem 2 

szt. kotłów stanowiące własność Miasta Piotrków Trybunalski, tj.:  

  - model WR-25; 

- rok produkcji 1998 r.; 

- numery  inw. 3-34, 3-35. 

2. Do przedmiotu przetargu należą również czynności związane z usunięciem 

i wywiezieniem z terenu ciepłowni wszelkich elementów stanowiących integralne 

części konstrukcyjne kotłów, a szczególności gruz oraz elementy docieplenia 

kotłów.  

3. Minimalna cena sprzedaży przedmiotu przetargu wynosi 10 000 zł. brutto. 

II. Organizator przetargu  

1. Organizatorem przetargu jest Miasto Piotrków Trybunalski. 

2. Osobą uprawnioną do udzielania informacji związanych z przetargiem jest Pan 

Przemysław Berliński tel. 44 732 77 88. 

III. Miejsce lokalizacji przedmiotu przetargu   

1. Kotły będący przedmiotem przetargu są zlokalizowane na terenie ciepłowni C-1 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11. 

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ofertowym mogą dokonać 

oględzin przedmiot przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie 

pod numerem 44 732 77 88.  

IV. Ogłoszenie o przetargu  

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym podane zostanie do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa  

Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego.  

V. Wymagane dokumenty do przetargu 

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.  

2. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego.  

3. Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do formularza ofertowego. 

4. Przedstawienie kserokopii aktualnego zezwolenia na odbiór i magazynowanie 

odpadów. 



5. Referencję trzech podmiotów, dla których firma składająca ofertę prowadziła pracę 

rozbiórkowe podobnego typu, z uwzględnieniem faktu ciągłego funkcjonowania 

zakładu pracy, w którym dokonywano demontażu likwidowanych urządzeń.  

6. Poświadczoną kserokopię aktualnej polisy OC przy sumie gwarancyjnej nie 

mniejszej, niż 150.000,00 zł. 

VI. Zasady składania ofert 

1. Oferty winny być składane w kopercie zabezpieczonej przed jej przypadkowym 

otwarciem z napisem „Kotły” w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

przy ul. Szkolnej 28 (Punkt Informacyjny). 

2. Termin składania ofert zgodny z ogłoszeniem. 

VII. Wybór oferty  

1. Rozstrzygnięcia pisemnego przetargu ofertowego dokona komisje w składzie: 

 Andrzej Malinowski, 

 Mariusz Kieruzel, 

 Przemysław Berliński, 

która dokona otwarcia i oceny ofert. 

2. Termin otwarcia ofert zgodny z ogłoszeniem.   

3. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28  

pok. 19A. 

4. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert i ustala, które z nich są ważne 

i wybiera oferenta. 

5. Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.  

6. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, komisja zwróci się 

z prośbą do oferentów, o złożenie oferty dodatkowej.  

7. W przypadku braku, choć jednej ważnej oferty przetarg zostaje unieważniony.  

8. Z przeprowadzonego postępowania przetargowego komisja sporządza protokół.  

VIII. Zabezpieczenie 

Nabywca, przed podpisaniem umowy, wpłaci Sprzedającemu zabezpieczenie 

w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł. 00/100) na poczet kar 

umownych. 

IX. Zawarcie umowy sprzedaży – kupna przedmiotu przetargu. 

Na podstawie protokołu komisji przetargowej z podmiotem, którego oferta zostanie 

wybrana, zawarta będzie umowa.  

X. Zamknięcie przetargu 

1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmienienia lub odwołania 



przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.  

2. Organizator niezwłocznie powiadomi pisemnie uczestników przetargu o jego 

wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonywania wyboru.  

XI. Pozostałe postanowienia  

Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy do organizatora przetargu. 


