PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
OGŁASZA POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE na:
„Sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon””
I: NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI
Organizator:
W imieniu której działa
Adres siedziby:
Numer Identyfikacji Podatkowej
Numer REGON:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Konto bankowe:
Adres internetowy:

Gmina Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu
Prezydent Miasta Wałbrzycha
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
886-25-84-003
890718490
(074) 665-51-00
(074) 665-51-18
Bank Millennium SA 19 1160 2202 0000 0004 9251 2045
http://bip.um.walbrzych.pl

II. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
Miejsce – Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Środowiska i Klimatu (w zaklejonych kopertach
opisanych zgodnie z pkt. VII ppkt. 9)
Termin przeprowadzenia postępowania – 25.08.2022r.
III. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI RZECZOWE
MAJĄTKU GMINY WAŁBRZYCH
Miejsce – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Stacyjna w Wałbrzychu
Termin – od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień przewidziany na złożenie ofert
i obligatoryjnie po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Biura Środowiska i Klimatu - osoba do kontaktu: Krzysztof
Rybiński tel. 74 66 55 220 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA ORAZ RODZAJ, TYP I ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH
SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU GMINY WAŁBRZYCH

Przedmiotem postępowania jest „sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu
„dzwon” 1,5 m³ w łącznej ilości 540 szt. w podziale na :
1) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m³ w kolorze zielonym „szkło” - 213 szt.
2) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m³ w kolorze niebieskim „papier” - 149 szt.
3) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m³ w kolorze żółtym „ pet” - 178 szt. „
V. WADIUM
1. Każdy Oferent w przypadku złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 2 970,00- zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 ) - co
odpowiada 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego gminy tytułem
zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu – najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2022
roku do godz. 1200. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank
Millennium SA 19 1160 2202 0000 0004 9251 2045 z zaznaczeniem „Wadium przetargowe – sprzedaż
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu dzwon” - decyduje data wpływu na rachunek.
2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Oferenta należy dołączyć do złożonej oferty.
Zgodnie z § 18 Zarządzenia Nr 849/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12.09.2014r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miasta Wałbrzycha z późn. zm., Organizator
informuje, że:
1) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Wałbrzych określony w niniejszym
Ogłoszeniu.
2) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się
w terminie 7 dni od dnia wydania dyspozycji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej.
3) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał postępowanie, uchyli się od zawarcia
umowy.
VI. CENA WYWOŁAWCZA ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT:
1. CENA WYWOŁAWCZA: 59.400,00 zł (cena brutto)
2. KRYTERIA OCENY OFERT: Najwyższa cena
Organizator wybierze Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje tą samą cenę, Organizator postanowi o kontynuowaniu postępowania
przetargowego poprzez złożenie dodatkowej oferty, o czym Organizator zawiadomi Oferentów, którzy złożyli
równorzędne oferty, podając jednocześnie informacje o terminie i miejscu złożenia dodatkowych ofert.
VII. WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA
Oferent składa ofertę zawierającą:
1. Formularz oferty według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia, w tym udostępnionego na stronie
internetowej Organizatora: http://bip.um.walbrzych.pl/
2. Oświadczenie osoby składajacej ofertę - wg załączonego wzoru,
3. Ksero dowodu osobistego - w przypadku osób fizycznych,
4. Dokument/dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej Formularz oferty do reprezentowania
Oferenta (np. odpis z rejestru przedsiębiorców lub/i pełnomocnictwo jeżeli osoba reprezentująca Oferenta w
postępowaniu nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub
ewidencji).
5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
6. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, w sposób czytelny.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Oferenta muszą być podpisane przez Oferenta albo
osoby uprawnione do jego reprezentowania, przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona
notarialnie kopia muszą być dołączone do Oferty.
9. Wskazane jest, aby oferta była zapakowana w zaklejoną kopertę opatrzoną nazwą i adresem Oferenta,
oznaczoną: „Oferta w postępowaniu o sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
typu”dzwon”
Nie otwierać przed: data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert”.
10. Wskazane jest również, aby oferta posiadała ponumerowane strony, a każda strona opatrzona była podpisem
Oferenta.
11. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.
12. Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca.
Organizator odrzuci ofertę, która:
1. Została złożona po upływie terminu składania ofert lub w niewłaściwym miejscu,
2. Nie zawiera danych i dokumentów wymaganych w niniejszym Ogłoszeniu (w tym została złożona przez osoby
nienależycie umocowane), lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty Organizator zawiadomi niezwłocznie Oferenta.
Niniejsze postępowanie przetargowe przeprowadza się, jeżeli wpłynęła co najmniej jedna ważna oferta.
VIII. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST
WIĄŻĄCA
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 24.08.2022 roku, do godz. 14:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.08.2022 roku, o godz. 09:00
MIEJSCE: Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. 117, II piętro
TRYB: obowiązuje tryb pisemny złożenia oferty
OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA: 30 dni licząc od dnia ostatecznego składania ofert w niniejszym
postępowaniu przetargowym.
IX. TERMIN ZAWARCIA UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY: niezwłocznie po rozstrzygnięciu niniejszego
postępowania.
Organizator nie przewiduje zmian zapisów umowy kupna – sprzedaży, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia.

UWAGA! ORGANIZATOROWI POSTĘPOWANIA PRZYSŁUGUJE PRAWO ZAMKNIĘCIA NINIEJSZEGO
POSTĘPOWANIA BEZ WYBRANIA OFERTY I BEZ PODANIA PRZYCZYN.
UWAGI:
1. Oferenci powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane na stronie
internetowej Organizatora: http://bip.um.walbrzych.pl/ w celu sprawdzenia, czy nie pojawiły się nowe
okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.
2. Oferenci winni zapoznać się z treścią projektu Umowy stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
gdyż zawiera ona istotne postanowienia dotyczące przedmiotowej transakcji kupna – sprzedaży.
3. Wydanie przedmiotu niniejszego postępowania przetargowego nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez
Oferenta, który wygra postępowanie, ceny nabycia, zgodnie z zapisami Umowy stanowiącej Załącznik
Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU W SPRAWACH FORMALNYCH:
• Krzysztof Rybiński - tel. 74 66-55-220, e-mail: k.rybinski@um.walbrzych.pl
Załączniki:
1. Umowa kupna – sprzedaży
2. Formularz oferty
3. oświadczenie osoby prawnej składającej ofertę
4. oświadczenie osoby fizycznej składającej ofertę

