OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZP.26.3.5.2.2020
MIASTO OSTROŁĘKA - MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWOTURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż rur stalowych fi 508mm
i zaprasza do składania ofert:
1. Nazwa i adres sprzedającego:
Miasto Ostrołęka, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej, 07-410 Ostrołęka, ul. gen Józefa Hallera 10.

2. Opis przedmiotu sprzedaży:
Rury pochodzą z demontażu przeprawy tymczasowej na rzece Narew w Ostrołęce.
Rury fi 508mm x 10mm zaoferowane do sprzedaży w ilości ok. 923,07 m/b (ok. 113 537,61 kg).
W/w rury, w większości zaślepione z jednej strony (do palowania), mają różnego typu szwy (podłużne,
spiralne) i występują w odcinkach:
Średnica rur stalowych S355
x grubość ścianki

Ilość odcinków
od 1,30 m do
6,98 m
[szt.] ([kg])

Ilość odcinków
od 7,00 m do
9,20 m
[szt.] ([kg])

Ilość odcinków
od 9,80 m do
11,80 m
[szt.] ([kg])

Cena
wywoławcza
brutto za 1 kg
[zł]
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fi 508 mm x 10 mm
(zaślepiona z jednej strony –
do palowania)

78 szt. (ok.
42 551,85 kg)

19 szt. (ok.
17 713,23 kg)

21 szt. (ok.
26 924,70 kg)

fi 508 mm x 10 mm

16 szt. (ok.
12 457,44 kg)

15 szt. (ok.
13 890,39 kg)

Rury w [kg] ogółem

1,65 zł
brak

ok. 113 537,61 kg

W/w rury można oglądać w każdy dzień roboczy w dniach od 18 do 27 listopada 2020 r. od
godz. 9:00 do 15:00 w miejscu ich składowania: ul. Wiaduktowa 3 w Ostrołęce.
Koszty związane z nabyciem rur, w tym koszty załadunku i transportu w całości pokrywa
kupujący.
3. Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty – zał. nr 1.

4. Sprzedający wymaga wpłaty wadium w wysokości 19 000,00 zł na konto Urzędu Miasta
w Ostrołęce o numerze 33 1020 1592 0000 2002 0266 9018 z zaznaczeniem „Sprzedaż rur”.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
6. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego – zał. nr 1;
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b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń
do sposobu przeprowadzenia przetargu – zał. nr 2;
c) zgoda na przetwarzanie danych – zał. nr 3;
d) dowód wniesienia wadium.
7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia rur, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy wadium
przepada na rzecz sprzedającego. Wadium pozostałych oferentów zostanie im zwrócone
w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia Protokołu z przeprowadzonej procedury przetargowej.
8. Opis sposobu złożenia oferty:
a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
b) kopertę należy zaadresować do sprzedającego: Miasto Ostrołęka, Miejski Zarząd
Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, ul. gen. Józefa Hallera
10, 07-410 Ostrołęka oraz oznaczyć opisem: „OFERTA – sprzedaż rur fi 508mm XI
2020”;
c) na kopercie należy podać nazwę/nazwisko i imię oraz adres oferenta;
d) w związku z wystąpieniem stanu epidemii dopuszcza się możliwość złożenia oferty za
pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl
9. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w sekretariacie Miejskiego Zarządu Obiektów
Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, ul. gen. Józefa Hallera 10, 07-410
Ostrołęka - do godziny 11:00, do dnia 30.11.2020 r.
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
11. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
12. Podlegają odrzuceniu oferty:
a) które zostały złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
b) które mimo pisemnego wzywania oferentów do dokonania poprawienia błędów i braków
formalnych lub rachunkowych w złożonych ofertach, nie zostały uzupełnione lub
poprawione w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;
c) których zaoferowana cena jest niższa niż cena wywoławcza;
d) przy których nie wniesiono wadium w terminie i pełnej wysokości.
13. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:00. w siedzibie MZOS-TiIT, ul. gen Józefa Hallera 10
w Ostrołęce w dniu 30.11.2020 r.
14. Kryterium wyboru oferty - najwyższa zaoferowana cena.
15. Sprzedający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
16. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu. Zmiana może nastąpić do
terminu składania ofert. Oferenci, którzy złożą oferty przed terminem dokonania zmiany
zostaną o tym fakcie powiadomieni w sposób pisemny lub ustny.
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17. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
18. O ewentualnym unieważnieniu przetargu na sprzedaż rur, sprzedający zamieści informację
w biuletynie informacji publicznej: http://www.hostelfortis.ostroleka.pl/mzostiitbip/zamowienia-publiczne/
19. Organizator wybiera ofertę najkorzystniejszą tj. zawierającą najwyższą cenę.
20. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu.
21. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej.
1) Część jawna przetargu pisemnego odbywa się bez obecności oferentów z powodu
wystąpienia stanu epidemii.
W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując
osobom biorącym udział w posiedzeniu następujące informacje:
a) podaje przedmiot przetargu oraz cenę wywoławczą;
b) podaje liczbę otrzymanych ofert;
c) dokonuje otwarcia kopert z ofertami;
d) podaje cenę oferowaną przez poszczególnych oferentów.
2) W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz
wybiera najkorzystniejszą albo unieważnia przetarg.
22. W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych równorzędnych, komisja przetargowa wezwie
tych Oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie
mogą zaoferować cen niższych i równych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.
23. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie
kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy o zakupie rur.
24. W przypadku uchylenia się przez kupującego od podpisania umowy za najkorzystniejszą
zostaje uznana kolejna oferta zawierająca najwyższą cenę z nieodrzuconych ofert.
Czynność poinformowania o wyniku przetargu zostanie powtórzona wraz z podaniem
przyczyny.
25. Kupujący jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na konto Urzędu Miejskiego
w Ostrołęce o numerze 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 w terminie 7 dni od otrzymania
faktury.
26. W/w rury można oglądać w każdy dzień roboczy w dniach od 18 do 27 listopada 2020 r. od
godz. 9:00 do 15:00 w miejscu ich składowania: ul. Wiaduktowa 3 w Ostrołęce.
27. Rury zostaną wydane kupującemu w terminie 7 dni od uiszczenia kwoty sprzedaży (brutto).
28. Do zadań kupującego należeć będzie odbiór rur własnym transportem z miejsca jej
składowania, w terminie 7 dni od opłacenia faktury zakupu.
29. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 10, 07-410
Ostrołęka lub telefonicznie: (29) 760 68 68.
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30. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Obiektów
Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 10,
07-410 Ostrołęka oraz opublikowane na stronie internetowej www.mosir.ostroleka.pl
Ostrołęka, dn. 18.11.2020 r.

DYREKTOR

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż rur stalowych fi 508mm:
1.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

2.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie osoby przystępującej do przetargu.

3.

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy sprzedaży.

4.

Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych.

5.

Załącznik Nr 5 - Dokumentacja fotograficzna oferowanych rur.
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