TAURON Dystrybucja S. A.
Oddział w Gliwicach
Ul. Portowa 14a
44-100 Gliwice

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ogłasza pisemny przetarg:

„Sprzedaż słupa nN nr 33066 typu ŻN 12 zlokalizowanego w Zabrzu przy skrzyżowaniu
ul. Cieszyńskiej i Niedziałkowskiego”

Postępowanie nr 01/2018/OGL/OME/KK

1. Opis Przedmiot sprzedaży
1.1. Przedmiotem sprzedaży jest słup nN nr 33066 typu ŻN 12 zlokalizowany w Zabrzu przy
skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej i Niedziałkowskiego. Słup ten po wykonaniu inwestycji
w tym rejonie przeznaczony jest do demontażu.
1.2. Szczegółowych informacji nt postępowania udziela:
Krzysztof Klimczyk, TD OGL/OME, tel.: 516 110 855
krzysztof.klimczyk2@tauron-dystrybucja.pl
1.3. Przedmiot przetargu można oglądać w lokalizacji znajdowania się słupa tj. zgodnie
z pkt 1.1. powyżej.
1.4. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1 359,00 zł (słownie złotych:
tysiąc trzysta pięćdziesią dziewięć 00/100) netto.
2. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29.10.2018 r. do godziny 12.00.
z opisem:
„Przetarg na sprzedaż słupa nN nr 33066 typu ŻN 12”
Nie otwierać przed: 29.10.2018 r. godz. 12.00.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach,
Wydział Eksploatacji OME
Ul. Portowa 14a
44-100 Gliwice

3. Oferta musi zawierać:
3.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).
3.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3 Aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowniczego jeśli firma takowy posiada.
3.4 Projekt Umowy Sprzedaży, parafowany na każdej stronie (załącznik nr 2).
4. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 35 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. Sprzedający może zwrócić się do Oferentów
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.
5. Przygotowanie oferty
5.1. Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym
Ogłoszeniu i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy. Wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
5.2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5.3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.4. Zaleca się aby oferta była na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek)
i wszystkie strony były ponumerowane kolejnymi numerami.
5.5. Zaleca się aby Oferent umieścił ofertę w jednej kopercie. Konsekwencje złego
zaadresowania lub zamknięcia koperty ponosi wyłącznie Oferent. Oferty złożone
po terminie zostaną zwrócone Kupującym bez otwierania.
5.6. Oferta winna być napisana w języku polskim.
5.7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Oferenta lub
upoważnionego przedstawiciela Oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu). Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
5.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Oferenta
lub upoważnionego przedstawiciela.
6. Unieważnienie Postępowania
6.1. Sprzedający unieważnia postępowanie o sprzedaży urządzeń, jeżeli:
6.1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
6.1.2. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, lub o identycznym
poziomie spełnienia innego kryterium oceny;

6.1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca,
Postępowania nie leży w interesie Sprzedającego;

że

prowadzenie

6.2. Sprzedający może unieważnić postępowanie gdy:
6.2.1. w postępowaniu, wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub
została złożona tylko jedna ważna oferta,
6.2.2. bez podania przyczyny.
6.3. O unieważnieniu Postępowania o sprzedaży urządzeń, Sprzedający zawiadamia
równocześnie wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o zakup urządzeń, podając
uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje się w przypadku unieważnienia Postępowania
bez podania przyczyny.
6.4. W przypadku unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują roszczenia
o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
7. Wadium
Sprzedający nie wymaga wniesienia Wadium.
8. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2018r. o godzinie 12.00, w siedzibie Sprzedającego.
Dane jak w punkcie 13.3 Ogłoszenia.
9. Kryteria oceny ofert
9.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający kierować się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:
cena – 100 %
9.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszym ogłoszeniu oraz zawiera najwyższą cenę netto za całość
zadania.
9.3 Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Sprzedający wzywa
Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Sprzedającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10. Sprzedający odrzuci ofertę, jeżeli:
10.1. Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
10.2. Nie zawiera danych i dokumentów wymienionych Ogłoszeniu.
10.3. Zostanie złożona ofertowa częściowa lub oferty wariantowe.
11. Warunki podpisania umowy i płatności
11.1 Sprzedający powiadomi Wygrywającego przetarg o miejscu i terminie podpisania
umowy kupna – sprzedaży w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

11.2 Wygrywający przetarg zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży (załącznik nr 3)
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.
11.3 Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy,
nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
12 Odbiór przedmiotu Sprzedaży
12.1 Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia
i uznaniu jej na koncie bankowym Sprzedającego.
13 Zmiana i udzielanie wyjaśnień
13.1 Oferent może zwrócić się na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email)
do Sprzedającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Sprzedający udzieli wyjaśnień, jeżeli
wniosek wpłynie nie później niż 5 dni przed otwarciem ofert. Sprzedający w przypadku,
gdy specyfikacja była umieszczona na stronie internetowej, umieści treść wyjaśnień na
tej stronie.
13.2 Sprzedający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany
lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej.
13.3 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w siedzibie
firmy:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
Ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice
Wydział Eksploatacji
Osoba prowadząca: Krzysztof Klimczyk

