
Kraków, dnia 14.12.2020 r. 

DR.236.17.2020 

 

Zapytanie ofertowe 
  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy 

następujących odpadów: 

Kod odpadu 16 01 06 – „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów”:  

Przedmiot sprzedaży: 

Zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania pudła tramwajowe: 

 

1. typ E1 o nr bocznym HW106 w ilości 1 szt. 

2. typ E1 o nr  bocznym HW102 w ilości 1 szt. 

3. typ E1 o nr bocznym HW156 w ilości 1 szt. 

4. typ E1 o nr bocznym HW114 w ilości 1 szt. 

5. typ E1 o nr bocznym RW108 w ilości 1 szt. 

6. typ E1 o nr bocznym RW139 w ilości 1 szt. 

7. typ C3 o nr bocznym HB506 w ilości 1 szt. 

8. typ C3 o nr bocznym HB502 w ilości 1 szt. 

9. typ C3 o nr bocznym HB556 w ilości 1 szt. 

10. typ C3 o nr bocznym HB514 w ilości 1 szt. 

11. typ C3 o nr bocznym HB519 w ilości 1 szt. 

12. typ C3 o nr bocznym RB508 w ilości 1 szt. 

13. typ C3 o nr bocznym RB532 w ilości 1 szt. 

14. typ 105Na o nr bocznym HZ274 w ilości 1 szt. 

15. typ 105Na o nr bocznym HZ254 w ilości 1 szt. 

16. typ 105Na o nr bocznym RZ212 w ilości 1 szt. 

 

Warunki sprzedaży: 

 

1. Pojazdy są niekompletne, częściowo po demontażu niektórych elementów  

i podzespołów; 

2. Pojazdy nie zawiera płynów i innych substancji lub elementów niebezpiecznych; 

3. Stan techniczny pojazdu wyklucza holowanie, przetaczanie lub przeprowadzanie 

innych podobnych czynności; 



4. Transport pudeł tramwajowych jest możliwy wyłącznie na przyczepie transportowej; 

5. Nie dopuszcza się możliwości rozbiórki pojazdu na terenie MPK S.A.;  

6. Nie dopuszcza się na terenie MPK S.A dzielenia pojazdu na części np. celem 

załadunku; 

7. Nie dopuszcza się zmiany miejsca odbioru odpadu na inne niż wskazane w zapytaniu 

ofertowym; 

8. Załadunku i transportu odpadu dokonuje Nabywca z uwzględnieniem wszelkich 

wymagań prawnych oraz zgodnie z profesjonalnym charakterem czynności załadunku 

i transportu przedmiotowych odpadów; 

9. Nabywca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku  

z załadunkiem i transportem odpadu; 

10. Składając ofertę Nabywca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym  

i technicznym do profesjonalnego przeprowadzenia czynności załadunku  

i transportu nabytych rzeczy. W zakresie dokonywania niezbędnych czynności  

załadunku i transportu odpadów dopuszcza się możliwość posługiwania się przez 

Nabywcę podwykonawcami; 

11. Kupujący przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin wystawionego 

przedmiotu. Nie dokonanie oględzin przez oferenta spowoduję odrzucenie jego oferty 

oraz wszelkich nieuzasadnionych roszczeń; 

12. Ze względu na stan i charakter sprzedawanego odpadu oraz sposób składowania 

Sprzedający uznaje, że oferta kupna dotyczy rzeczy wg stanu z chwili wydania rzeczy 

tj. nie będą sporządzane protokoły rozbieżności pomiędzy stanami z dnia oględzin oraz 

z dnia przyjęcia oferty lub dnia wydania przedmiotu, jak również nie dopuszcza się 

negocjowania ceny lub odstąpienia od zawarcia umowy z tego tytułu; 

13. Sprzedający oświadcza, że od dnia opublikowania zapytania ofertowego nie będą 

prowadzone żadne czynności rozbiórki i demontażu przedmiotu sprzedaży, których 

celem byłoby jego istotne pomniejszenie; 

14. Sprzedający nie prowadzi działań zabezpieczających przedmiotu sprzedaży np. przed 

wpływem czynników atmosferycznych; 

15. Odbiorca odpadu zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające nabycie odpadu 

lub upoważnienie do odbioru wystawione przez Nabywcę odpadu; 

16. W zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym zapytaniem ofertowym, 

warunki obowiązujące Nabywcę dotyczą także podwykonawców w zakresie czynności 

przez nich wykonywanych; 

17. Oferta kupna powinna zawierać cenę netto oraz brutto wg specyfikacji sprzedającego 

pod rygorem nierozpatrywania ofert zawierających inny sposób wskazania ceny ze 

względu na ich nieporównywalność; 



18. W przypadku zapytania ofertowego dla więcej niż jednej pozycji dopuszcza się 

możliwość składania częściowych ofert kupna, jednakże oferta kupna powinna 

dotyczyć, co najmniej jednego, wyodrębnionego i wskazanego w zapytaniu ofertowym 

pudła tramwajowego;  

19. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, warunkowych itp.  pod rygorem 

uznania oferty za nieważną; 

20. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem 

itp. nabytego odpadu; 

21. Waga nabytych odpadów zostanie ustalona poprzez ich zważenie w dniu odbioru przez 

Nabywcę, w obecności przedstawiciela MPK S.A. w Krakowie. Nie dopuszcza się 

innych terminów dokonywania ważenia. Waga odpadu jest różnicą między wagą 

pojazdu z załadowanym odpadem, a wagą pojazdu przed załadunkiem.  

Koszty ważenia ponosi kupujący; 

22. Oferta kupna odpadu powinna być złożona (podpisana) zgodnie z zasadami 

reprezentacji podmiotu składającego ofertę;  

23. Sposób przygotowania oferty:  

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego; 

b) Wypełnione i podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym 

sprzedawanych odpadów; 

c) Kserokopie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania niezbędnego 

zezwolenia transportu, zbierania bądź odzysku lub unieszkodliwiania zakupionych 

odpadów, oświadczenie o wpisie do Bazy danych o produktach i opakowaniach 

oraz gospodarce odpadami (BDO) wraz z podaniem numeru rejestrowego (dotyczy 

transportu odpadów), a także kserokopie innych niezbędnych aktów 

administracyjnych jeżeli są wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. Wymaga się uwierzytelniania kserokopii dokumentów poprzez 

potwierdzenie za zgodność  z oryginałem; 

d) Pisemne oświadczenie nabywcy, że przedłożone decyzje administracyjne oraz 

ewentualnie inne wymagane dokumenty nie utraciły ważności; 

e) Uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) dokumenty, z których wynika prawo 

do złożenia (podpisania) oferty tj. wypis z KRS, pełnomocnictwa, umowa spółki 

cywilnej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednio); 

24. Stwierdzenie braków w dokumentach określonych w pkt. 24 ppkt. c-e spowoduje 

wezwanie oferenta do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym na wezwaniu. 

Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty; 

25. Nabywca, który brał udział w przeciągu ostatni trzech miesięcy w innym postępowaniu 

prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie  



i złożył wszystkie wymagane i ważne dokumenty wyszczególnione w pkt. 24, nie jest 

zobligowany do ponownego ich składania w niniejszym postępowaniu, w zakresie 

dokumentów wyszczególnionych w ppkt. c i e; 

26. Oferent, który w okresie ostatnich sześciu miesięcy od daty ukazania się niniejszego 

postępowania złożył w MPK S.A. w Krakowie najkorzystniejszą ofertę, z której 

warunków nie wywiązał się, zostanie wykluczony z w/w postępowania; 

27. Miejsce oględzin i odbioru odpadów: 

Dla wagonów tramwajowych typu E1 o nr bocznych: HW106, HW102, HW156, HW114; 

typu C3 o nr bocznych: HB506, HB502, HB556, HB514, HB519;  typu 105Na o nr 

bocznych HZ274, HZ254; 

 Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta MPK S.A. w Krakowie przy ul. Ujastek 

12, po wcześniejszym zgłoszeniu do Pana Łukasza Śliwy (tel. 12 254 16 60, 

606 9254 56 ); 

Dla wagonów tramwajowych typu E1 o nr bocznych: RW108, RW139; typu C3 o nr 

bocznych: RB508, RB532; typu 10Na o nr bocznym: RZ212; 

 Stacja Obsługi Tramwajów Podgórze MPK S.A. w Krakowie przy ul. Brożka 3, 

po wcześniejszym zgłoszeniu do Pana Tadeusza Kubik (tel. 12 254 12 01; 

608 428 642); 

28. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena jednostkowa netto/odpad; 

29. Termin składania ofert: 11.01.2021 r. do godz. 9.30 oferty złożone po upływie 

wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane; 

30. Oferty należy przesłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Obsługi 

Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków; 

31. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą  

i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie 

otwierać do dnia 11.01.2021 r. przed godz. 10.00 postępowanie DR.236.17.2020”; 

32. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do MPK S.A. w Krakowie,  

a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską; 

33. Odbiór odpadów jest możliwy jedynie po uregulowaniu należności na podstawie 

wystawionej faktury pro formy z terminem płatności - 7 dni oraz dokładnym uzgodnieniu 

go pomiędzy stronami. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie spowoduję 

unieważnienie transakcji przez Sprzedającego, oraz wykluczenie firmy z innych 

postępowań prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.  

w Krakowie; 

34. Faktura pro forma zostanie wystawiona na podstawie wagi podanej w załączniku do 

zapytania ofertowego oraz zaoferowanej ceny jednostkowej za jeden kilogram przez 

nabywcę. Po uregulowaniu należności pojazd zostanie zważony zgodnie z punktem 22 



i na tej podstawie zostanie wystawiona zasadnicza faktura będąca rozliczeniem na 

podstawie rzeczywistej wagi nabytego pojazdu; 

35. Nabywcy, który nie wniósł zapłaty nie przysługuje roszczenie o wydanie odpadu,  

a MPK S.A. w Krakowie przysługuje prawo odstąpienia od sprzedaży; 

36. Nabywca zobowiązany jest do odbioru nabytego odpadu w terminie do 30 dni, 

liczonych od daty wyznaczonej do składania ofert, jednak nie wcześniej niż mowa  

w pkt. 32; 

37. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i będzie liczony od daty wyznaczonej do 

składania ofert; 

38. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021 r. o godz. 10.00 w budynku 

administracyjnym MPK S.A. W Krakowie przy ul. Jana Brożka 3. O wynikach 

postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie 

prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów. 

39. Administratorem danych osobowych osób fizycznych wskazanych w toku 

postępowania o udzielanie zamówienie, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

S.A. w Krakowie z siedzibą przy ul. Św. Wawrzyńca 13 w Krakowie. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia oraz wypełnienia obowiązku 

archiwizacyjnego. Dane osobowe wskazanych osób będą przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia. Osobom, 

których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, oraz do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto osoby, 

których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Dany6ch Osobowych. Osobom, których dane nie dotyczą nie przysługuje prawo do 

usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu 

na postawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe 

będą [przetwarzane przez okres związany z przeprowadzeniem postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, a także później tj. w związku z realizacją 

obowiązku archiwizacyjnego. Odbiorcami Państwa danych na gruncie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku 

jakichkolwiek pytań możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 



MPK S.A. w Krakowie poprzez adres email: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie 

+48 254 14 54. 

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania osoby fizycznej na wskazanie jej 

danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w składanej ofercie.  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



....................., dnia ……………… 

 

OFERTA   

Nazwa i adres Kupującego: 

..................................................................................................................................... 

NIP:  ............................................ 

REGON: ..................................... 

Nr rejestrowy: ............................ 

tel.:  ………….............................. 

faks: ............................................. 

e – mail: …………………...……. 

 

Nazwa i adres Podwykonawcy realizującego usługę transportową na rzecz Kupującego: 

..................................................................................................................................... 

NIP:  ............................................ 

Nr rejestrowy: ............................ 

tel.:  ………….............................. 

e – mail: …………………...……. 

 

Formularz cenowy:  

Lp. Nazwa odpadu 
Kod 

odpadu 

Szacowana 

waga 

[kg] 

Cena jedn. 

netto                       

(za kg w zł) 

Szacowana 

wartość 

netto             

(w zł) 

Szacowana 

wartość 

brutto             

(w zł) 

1. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ E1 
o nr HW106 

16 01 06 21 000    

2. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ E1 
o nr HW102 

16 01 06 21 000    

3. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ E1 
o nr HW156 

16 01 06 21 000    

4. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ E1 
o nr HW114 

16 01 06 21 000    

5. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ E1 
o nr RW108 

16 01 06 21 000    

6. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ E1 
o nr RW139 

16 01 06 21 000    

7. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ C3 
o nr HB506 

16 01 06 10 500    



8. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ C3 
o nr HB502 

16 01 06 10 500    

9. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ C3 
o nr HB556 

16 01 06 10 500    

10. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ C3 
o nr 514 

16 01 06 10 500    

11. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ C3 
o nr 519 

16 01 06 10 500    

12. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ C3 
o nr RB508 

16 01 06 10 500    

13. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ C3 
o nr RB532 

16 01 06 10 500    

14. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ 
105Na o nr HZ274 

16 01 06 13 000    

15. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ 
105Na o nr HZ254 

16 01 06 13 000    

16. 
Pudło wagonu 
tramwajowego typ 
105Na o nr RZ212 

16 01 06 13 000    

 

 

 

 

 

...................................................................... 

Podpis Kupującego 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………… reprezentujący firmę: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że w dniu ………………..…………………… dokonałem oględzin i zapoznałem 

się ze stanem faktycznym sprzedawanych Pudeł tramwajowych ( E1 o nr HW106, E1 o nr 

HW102, E1 o nr HW156, E1 o nr HW114, E1 o nr RW108, E1 o nr RW 139, C3 o nr HB506, 

C3 o nr HB502, C3 o nr HB556, C3 o nr HB512, C3 o nr HB519, C3 o nr RB508, C3 o nr 

RB532, 105Na o nr HZ274, 105Na o nr HZ254, 105Na o nr RZ212)* w ramach postępowania 

DR.236.17.2020 prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.  

w Krakowie. 

 

 

 

...................................................................... 

Podpis Kupującego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 


