
Działoszyn, 07.11.2019 r. 

 

Miasto i Gmina Działoszyn  

98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21,  

tel.: (43) 84 37 468 lub (43) 84 37 482  

adres e-mail: ruk@dzialoszyn.pl 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/UKRB  

z dnia 07.11.2019 r. 

 

Przedmiotem zapytania jest sprzedaż na rzecz Oferenta ok. 15000 kg złomu użytkowego złożonego 

w bazie transportowej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn 

 

 

Miasto i Gmina Działoszyn zaprasza do składania oferty na zakup złomu użytkowego, w skład 

którego wchodzą:  

1. Spycharka gąsienicowa marki DT, typ 758, rok produkcji 1983,  waga ok. 5950 kg 

2. Równiarka drogowa typ D557 - 1, rok produkcji 1976, waga ok. 9000 kg 

 

Załadunek oraz rozładunek wraz z transportem złomu nastąpi własnym środkiem transportu i na 

koszt oferenta. Podana waga przedmiotu sprzedaży jest szacunkowa.  Wzór oferty  handlowej 

znajduje się w załączniku nr 1 do w/w zapytania ofertowego.  

W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty do dnia 15.11.2019 r. do godziny 10:00 na 

adres e-mail: ruk@dzialoszyn.pl. Informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy 

Wydziału Usług Komunalnych Budowlanych i Remontowych Urzędu Miasta i Gminy                         

w Działoszynie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00  pod nr tel. (43) 84 37 

482 lub (43) 84 37 468, faks (43) 84 13 680 bądź pod adresem ruk@dzialoszyn.pl 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w sprawie sprzedaży złomu   

 

Miasto i Gmina Działoszyn  

98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

Dane oferenta: 

…............................................................................................................................................................ 

Dokładny adres : 

….......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Telefon: …..................................... NIP…........................................Regon: …........................ 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w sprawie sprzedaży złomu:  

1. Oferuję cenę zakupu złomu stalowego: 

Oferowana cena netto :.................................................. zł/kg 

 (słownie….............................................................................................................................),  

Oferowana cena brutto .................................................. zł/kg 

 (słownie….............................................................................................................................)     

Oferent zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej za kilogram złomu z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie z złotych polskich z wyodrębnieniem należnego 

podatku VAT 

Oświadczam, że znany jest mi stan i lokalizacja złomu oferowanego do zakupu, którego dotyczy 

niniejsza oferta cenowa i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty cenowej.  

Zobowiązuje się do odbioru złomu na swój koszt w stanie w jakim się znajduje, bez wcześniejszego 

przygotowania przez Sprzedającego. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 10 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

Wydanie nastąpi po dokonaniu wpłaty ceny nabycia na podstawie faktury. Odbiór następuje                 

w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą,  z tym, że termin ten nie może być dłuższy jak 7 dni od 

daty dokonania zapłaty. Po upływie tego terminu Sprzedawca nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za sprzedany złom.  
 

..........................................., dnia …..........................                                                       

         (miejscowość)                                                       

                                                                                         

.......................................................................                                                      

 (podpis i pieczęć oferenta)  


