Gliwice, dn. 19.08.2021r.

OFERTA SPRZEDAŻY
UŻYWANYCH NAGRZEWNIC
PKM/TR/S/01/2021

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150
w związku z planowaną likwidacją kotłowni olejowych zamierza sprzedać:
a) Nagrzewnicę olejową DETEM P-180 222 kW – 1 sztuka;
b) Nagrzewnicę olejową DETEM TS-56 72,2 kW – 2 sztuki;
c) Nagrzewnicę olejową DETEM TS-67 83,7 kW – 1 sztuka;
Przewidywany termin demontażu kotłowni olejowych – wrzesień/ październik 2021

W związku z powyższym PKM zaprasza podmioty zainteresowane nabyciem wzmiankowanych nagrzewnic
olejowych do składania ofert zawierających proponowaną cenę.
Uwaga: Pod uwagę nie będą brane oferty osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
1. Oferty winny zostać złożone na piśmie w terminie do 17.09.2021 r. do godz.10:00 w kancelarii PKM, Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.
2.

Oferty winny zawierać adres poczty elektronicznej oferenta.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach w dniu 17.09.2021 r.

4.

Oferty należy złożyć w postaci wypełnionego Formularza ofertowego w trwale zamkniętej kopercie
opatrzonej napisem:
„ Kupno używanych nagrzewnic olejowych”.

5.

Podmioty zainteresowane winny złożyć jedną ofertę niezależnie od ilości, jaką zamierzają nabyć.

6. Kupujący winien wskazać wybrane przez siebie nagrzewnice olejowe spośród oferowanych poprzez wstawienie
znaku ”X” oraz wpisanie oferowanej ceny w Tabeli nr 1 Formularza ofertowego, w wierszach, w których
znajdują się wybrane elementy kotłowni.
7. Złożenie oferty cenowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego.
8. Do Formularza ofertowego należy dołączyć potwierdzenie wpłacenia wadium.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości:
element kotłowni
wadium [zł]
lp.
1 Nagrzewnica olejowa DETEM P-180 222 kW (nr fabryczny 010600T)
500,00

słownie
pięćset zł 00/100

2 Nagrzewnica olejowa DETEM TS-56 72,7 kW (nr fabryczny 010700T)

350,00 trzysta pięćdziesiąt zł 00/100

3 Nagrzewnica olejowa DETEM TS-67 83,7 kW (nr fabryczny 010500T)

350,00 trzysta pięćdziesiąt zł 00/100

4 Nagrzewnica olejowa DETEM TS-67 83,7 kW (nr fabryczny 010800T)

350,00 trzysta pięćdziesiąt zł 00/100

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Gliwice 74 1600 1172 0002 3304 9488 6150 podając na poleceniu przelewu
informację:
„Wadium – kupno używanej nagrzewnicy olejowej (…)”
Dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem
potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
Zwrot wadium nastąpi przelewem na konto oferenta (w złożonej ofercie podać nr konta do ewentualnego
zwrotu wadium).
Wpłacone wadium będzie zaliczone w poczet ceny sprzedaży elementów kotłowni gazowej dla oferenta, który
wygra postępowanie. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni roboczych po
ogłoszeniu o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania.
Uwaga: Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który postępowanie wygrał, uchyli się od
zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
Oferty, do których nie zostanie wpłacone wadium oraz oferty nie zawierające adresu poczty elektronicznej
oferenta nie będą rozpatrywane.
9. Podmiot, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę za wskazane w Tabeli nr 1 Formularza ofertowego nagrzewnice
olejowe, zostanie wezwany do zawarcia umowy w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wezwania.
10. W przypadku ofert równoważnych cenowo decydować będzie data i godzina złożenia oferty, zarejestrowana
przez sekretariat PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150.
11. Wezwanie do zawarcia umowy przekazane zostanie pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu
ofertowym. Niestawienie się w powyższym terminie potraktowane zostanie jako odstąpienie od zawarcia
umowy, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który zaproponował najwyższą cenę.
12. Aby odebrać elementy kotłowni należy:
- Dokonać wpłaty na konto PKM w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, nr konta: 23 1600 1172 0002
3304 9488 6001,
- Ustalić termin odbioru elementu/ów kotłowni gazowej z PKM, który uzależniony jest od demontażu,
- Odebrać fakturę.
13. Oferowane nagrzewnice olejowe można obejrzeć na terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,
po uprzednim ustaleniu terminu.
14. PKM zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
15. Informacje w sprawie sprzedaży udzielane są pod nr telefonu: 32/ 33 04 660.

Załącznik nr 1: dane techniczne i stan aktualny urządzeń.

Nagrzewnica olejowa DETEM P-180 222 kW
Nr fabryczny

010600T (zdjęcie nr 1 i 2)

Typ

P 180

Rok produkcji

2000

Seria

standard

Moc znamionowa

222

Wydajność Nm3/h

17.300

T° Maks. powietrza

80°C

Prąd

220-380V

Moc absorpcji

3,00
Stan aktualny

Kocioł zamontowany hali Stacji Obsługi Pojazdów, sprawny.
stan wizualny

uwagi

Cena wywoławcza netto

dobry – widoczne ślady użytkowania

Wymaga prac konserwacyjnych

5 000,00 zł

Nagrzewnica olejowa DETEM TS-56 72,7 kW
Nr fabryczny

010700T (zdjęcie nr 3 i 4)

Typ

TS-56

Rok produkcji

2000

Seria

Standard

Moc znamionowa

72,7

Wydajność Nm3/h

5.500

T° Maks. powietrza

80°C

Prąd

220-380V

Moc absorpcji

1,1
Stan aktualny

Kocioł zamontowany hali Stacji Obsługi Pojazdów, sprawny.
stan wizualny

uwagi

Cena wywoławcza netto

dobry – widoczne ślady użytkowania

Wymaga prac konserwacyjnych

3 500,00 zł

2 szt. Nagrzewnica olejowa DETEM TS-67 83,7 kW
Nr fabryczny

010500T (zdjęcie nr 5 i 6)

010800T (zdjęcie nr 7 i 8)

Typ

TS-67

TS-67

Rok produkcji

2000

2000

Seria

Standard

Standard

Moc znamionowa

83,7

83,7

Wydajność Nm3/h

6.500

6.500

T° Maks. powietrza

80°C

80°C

Prąd

220-380V

220-380V

Moc absorpcji

0,75

0,75

Stan aktualny
Kocioł zamontowany hali Stacji Obsługi Pojazdów, sprawny.
stan wizualny

uwagi

Cena wywoławcza netto
za 1 szt.

dobry – widoczne ślady użytkowania

Wymaga prac konserwacyjnych

3 500,00 zł

Załącznik nr 2 zdjęcia
Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Zdęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

Załącznik nr 3 . Wzór umowy kupna-sprzedaży

Umowa
zawarta w dniu …………..pomiędzy:
PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH
z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,
kapitał zakładowy 46 714 500 zł, NIP 631-21-25-476,
Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w imieniu i na rzecz którego działają:
…………………….
zwanym dalej Sprzedającym,
oraz:
…………………….
zwanym dalej Kupującym.

1
2
3

1.
2.

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.

§1
Przedmiotem umowy są warunki kupna-sprzedaży używanego ………………………………...
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że …………………. jest sprawny, jednak wymaga przeprowadzenia prac
konserwacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi.
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym urządzenia i w związku z tym nie ma żadnych roszczeń,
a strony wyłączają rękojmię za jego ewentualne wady fizyczne.
§2
Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości ….. zł brutto.
Do czasu zapłaty całości ceny, urządzenie pozostaje własnością Sprzedającego.
§3
Kupujący dokona zapłaty ceny przelewem na konto Sprzedającego: BNP Paribas Bank Polska S.A. 23 1600 1172 0002
3304 9488 6001 w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Po dokonaniu zapłaty za przedmiot umowy Strony ustalą termin odbioru urządzeń/a, który jest uzależniony od jego
demontażu przez Sprzedającego. Załadunek oraz transport urządzenia jest po stronie Kupującego.
W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu odbioru ustalonego przez Strony zgodnie z ust.2, Sprzedający
wezwie Kupującego do jego odebrania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy dzień
opóźnienia.
§4
Kupujący zobowiązany jest do odebrania urządzenia w terminie 3 dni od dnia demontażu oraz zapłaty ceny.
Jeśli zapłata całości ceny nie nastąpi w terminie określonym w § 3 ust. 1, Sprzedający w ciągu kolejnych 7 dni
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.
§5
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.
Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
a) egzemplarz nr 1: Sprzedający/ DP
b) egzemplarz nr 2: Sprzedający/ TR
c) egzemplarz nr 3: Kupujący

