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Nr ADM.ZP.2.26.37.2022                                                                                          25 lipca 2022r. 

 

MIASTO OSTROŁĘKA - MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWO - 

TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE 

Ogłasza piąty pisemny przetarg na sprzedaż trylinki sześciokątnej betonowej 

i zaprasza do składania ofert: 

 

 

I. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO 

 

Miasto Ostrołęka – Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury 

Technicznej w Ostrołęce 

ul. gen. Józefa Hallera 10 

07-410 Ostrołęka 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU 

 

Przedmiotem sprzedaży jest trylinka betonowa sześciokątna, o grubości od 13 do 15 cm, 

pochodząca z demontażu, z drogi dojazdowej na dworzec PKP w Ostrołęce. 

Trylinka składowana jest na Targowisku Miejskim  w Ostrołęce , na rogu ulic Targowej              

i Westerplatte. Postępowanie zostało podzielone na 4 części, zgodnie z tabelą poniżej: 

 
 

Numer 
części 

Rodzaj materiału 
Ilość 
sztuk 

Ilość sztuk 
na m2 

Ilość m2 
Cena wywoławcza za  

jedną sztukę 

#1 
Trylinka 

betonowa 
500 9 

około 
55 m2 

1,63 zł netto 

#2 
Trylinka 

betonowa 
1000 9 

około 
111 m2 

1,63 zł netto 

#3 
Trylinka 

betonowa 
2000 9 

około 
222 m2 

1,63 zł netto 

#4 
Własna propozycja 
ilości sztuk trylinki 

(min. 50 szt.) 
 9  1,63 zł netto 
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III. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA 

 

1. Oferty można składać w formie elektronicznej lub papierowej. 

2. W formie elektronicznej – szczegóły postępowania wystawione na stronie internetowej 

Platformy Zakupowej o numerze ID 642 863 „Piąta sprzedaż trylinki” 

3. W formie papierowej - szczegóły na stronie internetowej biuletynu informacji 

publicznej MZOS-TiIT pod adresem: http://www.hostelfortis.ostroleka.pl/mzostiit-

bip/zamowienia-publiczne/ oraz  https://ogloszenia.moja-ostroleka.pl/ 

4. W formie papierowej oferta powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, numer PESEL (osoba 

fizyczna), NIP (osoba prawna) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku podmiotów polskich). 

Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego 

odpisy z właściwych rejestrów. Aktualny dokument (odpis) powinien być wydany w 

ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dokument bądź odpis należy złożyć w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta, 

b) datę sporządzenia oferty, 

c) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 

d) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami oferty i przyjmuje te warunki 

bez zastrzeżeń. 

5. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej powinny być podpisane przez 

Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. 

6. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo w oryginale lub potwierdzone notarialnie. 

7. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oferty na mniejszą ilość (min. 50 szt.). 

8. Sprzedający dołącza do ogłoszenia: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 2), 

b) projekt umowy (załącznik nr 3), 

c) dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1). 

 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT PRZETARGU 

 

Trylinkę można oglądać w każdy dzień roboczy począwszy od dnia 26.07.2022r. do 

02.08.2022r. w godz. 7:00 – 14:00 w miejscu ich składowania, na rogu ul. Targowej                   

i Westerplatte - Targowisku Miejskim  w Ostrołęce, po uprzednim kontakcie telefonicznym 

z Panem Mariuszem Szafarynem 535-300-378 

 

http://www.hostelfortis.ostroleka.pl/mzostiit-bip/zamowienia-publiczne/
http://www.hostelfortis.ostroleka.pl/mzostiit-bip/zamowienia-publiczne/
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Kontakt telefoniczny do biura Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych          

i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, tel. (29) 760 68 68. kom. 519-161-311 

 

V. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z napisem: „Oferta na piątą sprzedaż 

trylinki” w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury 

Technicznej, ul. gen. Józefa Hallera 10, 07-410 Ostrołęka. W terminie do dnia 

03.08.2022r. do godz. 9:00, osobiście lub za pośrednictwem usług 

pocztowych/kurierskich. 

2. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Sprzedający uznaje za termin 

złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Sprzedającego. 

3. Dopuszcza się złożenie oferty w formie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl, w tytule wpisując: „Oferta 

na piątą sprzedaż trylinki” 

4. Część jawna postępowania, tj. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiego 

Zarządu Obiektów Sportowo –Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, ul. gen. 

Józefa Hallera 10, 07-410 Ostrołęka, w dniu 03.08.2022 r. o godz. 9:20. 

5. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej                 

w Ostrołęce zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

6. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, komisja wezwie tych 

oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie 

mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach. 

7. Komisja odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 

b) nie będzie zawierać wymaganych danych i dokumentów lub będą one 

niekompletne, nieczytelne lub będą budziły inne wątpliwości, zaś złożenie 

wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ich za nową ofertę. 

 

 

VI. TERMIN I ZASADY ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej                              

w Ostrołęce zawiadomi wyłoniony w drodze postępowania podmiot o miejscu i terminie 

zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. 

 

 

VII. WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY 

Sprzedający dołącza do ogłoszenia wzór umowy sprzedaży (załącznik nr 3). 
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VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania na sprzedaż trylinki, stanowiącą 

własność Miasta Ostrołęki, są do wglądu w siedzibie Miejskiego Zarządu Obiektów 

Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, ul. gen. Józefa Hallera 10,                  

07-410 Ostrołęka, 

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu, na każdą z części. 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Dokumentacja fotograficzna  – załącznik nr 1. 
2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2, 
3. Wzór umowy – załącznik nr 3, 


