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 OGŁOSZENIE 
 

         DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
OGŁASZA SPRZEDAŻ ZŁOMU  

 
Przedmiotem sprzedaży jest złom pochodzący ze zlikwidowanych pozostałych 

środków trwałych stanowiących własność Zakładu Usług Komunalnych wymienionych 
w załączniku nr 1 do ogłoszenia.  

Szacunkowa ilość złomu do utylizacji to około 2000 kg. Istnieje możliwość 
dokonania wizji lokalnej materiałów stanowiących złom po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym (48/389 26 37). 

Złom należy odebrać własnym transportem i dokonać jego utylizacji. Odbiór złomu 
odbędzie się z ulicy Sucha 15 w Radomiu z siedziby ZUK. Termin realizacji odbioru 
złomu nastąpi po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w terminie maksymalnie do 
30.06.2020r. Oferowana cena powinna zawierać cenę jednostkową brutto za 
1 kilogram złomu wraz z kosztami załadunku, rozładunku, podstawienia kontenera oraz 
koszty transportu. 

Odbiorca złomu zobowiązany będzie do potwierdzenia Karty przekazania odpadu 
w systemie BDO. Odbiór i ważenie odebranego złomu nastąpi w miejscu uzgodnionym 
przez strony w obecności przedstawiciela Sprzedającego. Potwierdzeniem wykonania 
ważenia będą Dowody (kwity) wagowe. 

 
 

I. Warunki sprzedaży  
  

1. Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 18.05.2020r. do godz. 10.00  
na adres email sekretariat@zuk.radom.pl 

2. Sprzedawca wprowadza wzór  formularza ofertowego (załącznik nr 2 do 
ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.  

3. Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.  
4. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej 

cenie, przeprowadzona zostanie licytacja pomiędzy zainteresowanymi. 
5. Zastrzega się prawo do odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia go bez 

podania przyczyn.  
 

II. Warunki płatności 

 W dniu odebrania złomu na podstawie Dowodów wagowych Sprzedający wystawi 
fakturę. Odbiorca złomu zobowiązany jest do dokonania zapłaty zgodnie 
z wystawioną fakturą w terminie 7 dni od daty jej wystawienia przelewem na 
wskazane konto Sprzedającego. 
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III. Klauzule informacyjne wynikające z art. 13 ust 1 ogólnego 
rozporządzenia  
o ochronie danych (RODO)  
 

Zgodnie  z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Unijnym Rozporządzeniem 
dotyczącym ochrony danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
94/46/WE (określane jako „ RODO”) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych  
w Radomiu, ul: Sucha 15, 26-600 Radom 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@zuk.radom.pl 
3. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 a) i b) RODO tj. wyrażenie 

dobrowolnej zgody i prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie ,jeśli 
przetwarzanie odbywa się na jej podstawie ,a nadto przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem  umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
 do uzyskania danych osobowych  

5.  Zgodnie z art.15 ust.1  przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania; 

6.  Przysługuje Pani/Panu  prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego . 
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  w oparciu  

o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do 
momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) 

8.  Z naszej strony jako administrator pragniemy zapewnić ,iż  dołożymy wszelkich starań 
i środków aby  Pani/Pana dane osobowe były u nas bezpieczne i przetwarzane 
zgodnie z literą prawa. 

Załączniki:  
Załącznik nr 1 – wykaz przedmiotów do złomowania  
Załącznik nr 2 – Formularz oferty. 
 

Zatwierdził 
Dyrektor Zakładu Usług 

Komunalnych w Radomiu 
(-) Robert Rutkowski 

 


