Znak sprawy: ZUK.1338.2015.KW

Radom, dnia 08.04.2015 r.

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU
OGŁASZA ZAMIAR SPRZEDAŻY
528 SZT. ZAWIESZEK DO KWIETNIKA NAROŻNEGO,
WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

Opis przedmiotu sprzedaży:

Zawieszka do kwietnika narożnego, wykonana ze stali nierdzewnej

- materiał: stal nierdzewna (płaskownik 2 x 30 mm, profil o przekroju kwadratowym 30 x 30
mm)
- przystosowana do zawieszenia w jej wnętrzu kwietnika narożnego – donicy plastikowej
R201 x 400 x 300 mm
- przeznaczona do montażu np. na latarniach i słupach o różnych średnicach poprzez zacisk
nierdzewnych zapinek na taśmie stalowej nierdzewnej o szerokości ½” lub ¾”
Cena 71,00 zł brutto za 1 szt.
Przedmioty sprzedaży można oglądać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
przy ul. Suchej 15 w dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.00 po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym (tel.: 48 331 15 69). Ponadto identyczne zawieszki zamontowane są na wielu
latarniach w centrum Radomia. Przykłady zamontowanych na słupach i latarniach zawieszek
przedstawiają fotografie w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
Warunki sprzedaży:
Oferty pisemne na dowolną ilość zawieszek, nie mniejszą jednak niż 50 sztuk, należy składać
w terminie do dnia 22.04.2015 r. do godz. 10.00
w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu w sekretariacie pokój nr 13 (I piętro)
ul. Sucha 15, w godzinach pracy zakładu. Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego
(zał. nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę. Formularz ofertowy można pobrać również
w siedzibie sprzedającego w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26 – 600
Radom, I piętro, pokój 13.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta:
- datę sporządzenia oferty;
- deklarowaną do zakupu ilość zawieszek (min. 50 szt.);
- dowód wpłaty wadium.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset
złotych)
Wadium należy wpłacić przelewem na konto nr 45124032591111001021763899 do dnia
21.04.2015 r. z dopiskiem „Wadium na zakup zawieszek do kwietnika narożnego”
Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie dowód wpłaty dołączony do oferty.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Komisja odrzuci ofertę jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie
wniósł wadium;
2) nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę;
3) deklarowana ilość zawieszek jest mniejsza niż 50 szt.
O odrzuceniu oferty komisja zawiadomi niezwłocznie Oferenta.
Osoba której oferta została wybrana będzie mogła odebrać przedmiot sprzedaży po wpłaceniu całej
zaoferowanej ceny na podstawie wystawionego rachunku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
terminu składania ofert.
Przedmiot sprzedaży zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto
Sprzedającego.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od zamiaru sprzedaży bez podania przyczyn.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2 - Przykłady zamontowanych
na słupach i latarniach zawieszek.

Zatwierdził
p.o. Dyrektora ZUK
Grzegorz Janduła

