Owczary, 19.05.2022 r.
WZ/02.448.316/22
ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo
Zapraszamy do złożenia oferty na zakup następujących odpadów:
Rejon ZWR Polkowice w ilości:
1.

Złom kabli miedzianych – ok. 5 Mg

2.

Złom kabli aluminiowych – ok. 7 Mg

Rejon ZWR Lubin w ilości:
3.

Złom kabli miedzianych – ok 3 Mg

4.

Złom kabli aluminiowych – ok 4 Mg

Oględziny: 25.05.2022, godz.10:00, przed bramą towarową Ps-4 przy wjeździe na teren ZWR Lubin
UWAGA: W związku ze zmianą instrukcji przepustkowej, proszę o bezwzględne przesłanie mailem
danych osób, które przyjadą na oględziny złomu, do 24 maja do godz. 12:00:
1. Imię nazwisko
2. Nr dowodu osobistego

Warunki postępowania:


Miejsce odbioru: teren KGHM Polska Miedź S.A. oddział Zakład Wzbogacania Rud



Warunki odbioru:
- forma płatności: przedpłata
- koszt odbioru, załadunku ponosi kupujący
- postulowany termin odbioru: niezwłocznie po zawiadomieniu
- złom na środkach transportu powinien być zabezpieczony
- waga rozliczeniowa: zgodnie z WZ o/ZWR /wskazana przez KGHM Metraco S.A.
- harmonogram odbiorów uzgodniony z KGHM Metraco S.A.
- kupujący dostosuje się do wymagań Oddziału dotyczących systemu przepustowego oraz przepisów
BHP
- złożenie pisemnej oferty oznacza zapoznanie się z jakością, rodzajem złomu, stopniem i rodzajem
ewentualnych zanieczyszczeń.
- kryteria wyboru: 100% cena
- odbiorca odpadów powinien posiadać uregulowania prawne w zakresie transportu odbieranych
odpadów – powinien posiadać wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami. Transport odpadów nie może być zlecany innym podmiotom.

- potwierdzenie na Karcie przekazania odpadów wykonania usługi transportu oraz przejęcia odpadów
do zagospodarowania niezwłocznie po otrzymaniu sporządzonej karty przekazania odpadów.
- Postępowanie z odpadami zgodnie z warunkami określonymi w przepisach obowiązujących w dniu
odbioru odpadów.
- Transportujący odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w dotyczących transportu
odpadów obowiązujących w dniu wykonywania usługi.
- odbiorca odpadów zobowiązany jest przedstawić pisemnie informację o ostatecznym
sposobie zagospodarowania odpadów. Brak takiego oświadczenia może skutkować wykluczeniem
odbiorcy z kolejnych postępowań przetargowych.
Brak możliwości zwrotu towaru, renegocjacji ceny po dokonaniu odbioru.

Oferta musi zawierać:
1. adres oraz pełną nazwę firmy składającej ofertę
2. datę sporządzenia oferty
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami odbioru i zakupu złomów, i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
4. oferowaną cenę za tonę oraz informację, że jest to Cena netto, do której zostanie doliczony należny podatek
VAT
5. możliwy termin rozpoczęcia i zakończenia odbioru (nie późnij niż 2 tygodnie od daty zawiadomienia o
wygranym przetargu)
6. numer rejestrowy BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
7. decyzje w zakresie gospodarki odpadami na odbierane odpady – aktualna decyzja na zbieranie lub
przetwarzanie odbieranych odpadów (decyzja podstawowa wraz ze wszystkimi zmianami), oraz transport.
(Dopuszczalne jest przesłanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami o których mowa powyżej w wersji
elektronicznej na e-mail: wojciech.zawis@metraco.pl)
8. oświadczenie, iż decyzje w zakresie zagospodarowania odpadów przez odbiorcę są obowiązujące (plik
dołączony do zapytania ofertowego),
9. oświadczenie o ostatecznym sposobie (procesie) zagospodarowania odpadów.



Miejsce składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie adresowanej na KGHM Metraco S.A.
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica lub na maila: sekretariat@metraco.pl z dopiskiem: Oferta ZWR maj
2022 do dnia 27.05.2022 do godz. 10.00.



Dla firm składających ofertę po raz pierwszy lub po okresie pół roku od ostatniego składania oferty
wymagane jest dodatkowo przedłożenie kompletu dokumentów obejmujący:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
- zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON,
- aktualne zaświadczenie o nie zaleganie z płatnościami do US i ZUS,
- zaświadczenie że firma jest czynnym płatnikiem VAT,

Dopuszczalne jest przesłanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami o których mowa powyżej w wersji elektronicznej
na e-mail: wojciech.zawis@metraco.pl W przypadku konieczności złożenia wersji papierowej decyzji oferent
zobowiązany jest do złożenia takiej decyzji wraz z ofertą.
O wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia.
KGHM Metraco S.A. zastrzega sobie możliwość do unieważnienia wyboru nabywcy (odbiorcy) odpadów użytecznych
na każdym etapie bez podania przyczyn, o czym poinformuje na piśmie.
W przypadku nieterminowej realizacji odbioru oraz postępowania niezgodnego ustalonymi zasadami KGHM Metraco
S.A. zastrzega sobie możliwość odsunięcia danego odbiorcy od odbioru złomów na okres do pół roku licząc od daty
zdarzenia.
Brak informacji zwrotnej oznacza, iż oferta nie została wybrana.

• Wszelkie rozrachunki z tytułu realizacji zamówienia, tj.
- wpłata zaliczki przez odbiorcę,
- wystawienie faktury (zaliczkowej i rozliczeniowej) przez KGHM Metraco S.A.
- rozliczenie różnicy pomiędzy zaliczką a wartością ostateczną transakcji
odbywają się z zastosowaniem Metody Podzielonej Płatności.

Dodatkowych informacji udziela:
Karolina Wachowiak
Specjalista ds. administracyjno-socjalnych
(tel. 767474741) oraz Pan Patrycjusz Samiec (tel. 767474860)
Anna Buczkowska
Starszy specjalista ds. ochrony środowiska
Dział Ochrony Środowiska
T (+48) 76 747 47 41
anna.buczkowska@kghm.com
Matylda Krawczyszyn
Główny specjalista ds. ochrony środowiska
Kierownik Działu Ochrony Środowiska
T (+48) 76 74 74 750
K (+48) 887 880 444
matylda.krawczyszyn@kghm.com
KGHM Metraco S.A.
Wojciech Zawis –Starszy Specjalista ds. handlu, kom. 785 924 721, e-mail: wojciech.zawis@metraco.pl

