
 

 

                                                Zapytanie ofertowe nr KL/4/06/2021 
 

Prezes Zarządu  

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. ul. Bolesława Prusa 75-79  
50-316 Wrocław 

ogłasza w drodze Zapytania ofertowego  
 sprzedaż wagonu tramwajowego typu 105NWR. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Niniejsza oferta sprzedaży 1 sztuki wagonu tramwajowego, jako odpad o kodzie 160104* 

skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz 

punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, posiadających uprawnienia do 

odbioru i gospodarowania odpadami o określonym w ogłoszeniu kodzie odpadów oraz 

posiadających przyrząd pomiarowy - wagę legalizowaną, umożliwiająca ważenie wagonów 

tramwajowych.  

WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
 

1. Podana cena wywoławcza 9 000,00 jest ceną netto. Przy zakupie obowiązuje stawka  

VAT 23%, tj. 11 070,00 zł brutto. 

2. Ofertę na kupno należy składać w języku polskim na ”Formularzu ofertowym” (Załącznik Nr 1)  

w jednej z następujących form: 

- pisemnie na adres: ul. Obornicka 131, 51-114 Wrocław Dział Logistyki pok. nr 3 w zamkniętych       

kopertach z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr KL/4/06/2021 „Wagon tramwajowy”; 

- drogą elektroniczną na adres mailowy: a.skikiewicz@mpk.wroc.pl .  

3. Oferty mają być złożone w terminie do dnia 14 lipca 2021  do godz. 11:00.       

Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2021 o godz. 12:00 w Dziale Logistyki  

MPK Sp. z o.o. przy ul. Obornickiej 131 we Wrocławiu pok. nr 3. 

5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać: 

1) prawidłowo wypełniony „Formularz Ofertowy” zgodny z Załącznikiem nr 1; 

Nazwa 
Numer 

inwentarzowy 
Ilość  

Rok 
produkcji 

Wartość 
szacunkowa 
pojazdu  

Wagon 
tramwajowy   

 
2299 

 
1 szt. 

 
1978 

9 000,00 zł 
(netto) 

Charakterystyka – opis techniczny 
Wagon tramwajowy poważnie uszkodzony wskutek rozjechania się wagonów. 
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2) wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz „Zgody na przetwarzanie danych  

osobowych” zgodny z Załącznikiem nr 2 i formularz „ Oświadczenia Wykonawcy o statusie 

dużego przedsiębiorstwa” zgodny z Załącznikiem nr 3; 

3) aktualny numer z KRS lub CEIDG potwierdzający, że profil działalności Oferenta odpowiada 

przedmiotowi zapytania ofertowego;  

4) kopie aktualnej decyzji wydanej przez właściwy organ, zezwalającej na prowadzenie  

działalności w zakresie prowadzenia Stacji Demontażu Pojazdów oraz w zakresie  zbierania, 

przetwarzania odpadów i transportu odpadów o kodzie 160104*, lub wskazanie numeru do 

centralnego rejestru www.bdo.mos.gov.pl  

5) kopię Świadectwa Legalizacji wagi; 

6) kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację Kupującego, jako podatnika VAT czynnego lub 

podatnika VAT zwolnionego; 

7) Sprzedający wystawi Kupującemu Karty Przekazania Odpadu, na podstawie otrzymanych od 

Kupującego, dokumentów potwierdzających ważenie wagonu w formie wydruków  

komputerowych; 

8) Waga wagonu wykazanych przez Kupującego w protokole z ważenia wagonu nie stanowią 

podstawy do dokonania rozliczeń finansowych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Zaku-

pione przez Oferenta wagony tramwajowe nie podlegają zwrotowi ani reklamacji; 

9) Sprzedaż wagonów tramwajowych jako odpad o kodzie odpadu 160104* podlega mechani-

zmowi odwrotnego obciążenia podatkiem VAT pod warunkiem, że Kupujący jest zarejestro-

wany, jako podatnik VAT czynny; 

10) w przypadku korzystania z usług transportu świadczonych przez inny podmiot na rzecz Ofe-

renta, należy dołączyć do oferty kopię umowy współpracy oraz kopię zezwoleń na transport 

odpadów, będących przedmiotem zapytania ofertowego wydanych na firmę transportową; 

11) oferowaną cenę kupna w złotych/brutto wyższą od ceny wywoławczej; 

12) Formularz Ofertowy wraz z załącznikami  winny być podpisane przez Oferenta lub osoby 

przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika,  

do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 

7. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera 

żadnej ze złożonych ofert. 

8. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali   

tę samą cenę nabycia przedmiotu przetargu. 

9. Sprzedający zawiadomi Oferenta ustalonego, jako Nabywcę najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych 

od dnia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, określając termin  zawarcia umowy i formę zapłaty 

oraz termin i sposób odbioru przedmiotu. 

10. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia  

sprzedawanego przedmiotu. Zakupiony przez Oferenta przedmiot nie podlega zwrotowi ani  

reklamacji. 

11. Sprzedający ma prawo odwołania postępowania przetargowego na każdym jego etapie, bez  

podania przyczyn. 

12. Oferent przed przystąpieniem do zapytania ofertowego zapozna się z aktualnym stanem  

technicznym i przydatnością przedmiotu, który zamierza kupić. 

13. Wybrany Oferent  przystępujący do kupna przedmiotu zapytania ofertowego zobowiązany jest 

do: 

http://www.bdo.mos.gov.pl/


 

 

1) dokonania należnej wpłaty przed odbiorem przedmiotu w terminie i na rachunek wskazany 

przez Sprzedającego; 

2) odebrania przedmiotu własnym staraniem i na własny koszt z miejsca wskazanego przez 

Sprzedającego.  

14. Sprzedający zawiadomi oferenta ustalonego jako Nabywcę i określi termin zawarcia umowy, 

formę zapłaty i przekazania wagonu tramwajowego , zgodnie z Załącznikiem nr 4 (Wzór Umo-

wy).  

Umowa zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie do 10 dni roboczych od daty 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

15. W razie gdy oferta danego Oferenta została uznana za najkorzystniejszą i  Oferent nie zawrze 

umowy sprzedaży wagonu tramwajowego w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie, 

Sprzedający uprawniony jest do wybrania kolejnej najkorzystniejszej oferty.  

16. Sprzedający po zawarciu umowy sprzedaży i otrzymaniu należytej wpłaty na podstawie      

Protokołu Przekazania wyda Kupującemu zakupiony przedmiot.  

17. Informacje o stanie faktycznym sprzedawanego wagonu tramwajowego można potwierdzić 

telefonicznie lub ustalić termin i miejsce oględzin w dni robocze w godz. 8:00-14:00 z Mistrzem 

Zajezdni Tomaszem Ordonem , tel. 607 279 001. 

18. W sprawach formalnych, dotyczących złożenia oferty i finalizacji zakupu należy kontaktować 

się z  Działem Logistyki: Anną Skikiewicz tel. 607-911-558 lub Leszkiem Kowalczykiem  

tel. 691-574-276. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

strona  

z ogólnej liczby stron  

(pieczęć Wykonawcy)                                   Załącznik nr 1 

                                                                                                      do zapytania ofertowego Nr KL/4/06/2021 
                                                                                  „Wagon tramwajowy” 

 
  Formularz Ofertowy  

oraz cena oferty  
OFERENT:  Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko / nazwa firmy Oferenta 

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

Adres zamieszkania / siedziby firmy Oferenta 

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

Tel. ........................................................e-mail: ……………………………………………………………………………………. 

Nr PESEL .............................................. Dowód osobisty Seria................................................................ 

NIP...........................................................KRS/REGON*............................................................................. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży w drodze zapytania ofertowego nr  KL/4/06/2021 składam ofertę  

na zakup Wagonu tramwajowego nr inwentarzowy 2299,  cena jednostkowa brutto ………………………..zł  

 Słownie : …………………………………………………………………………………………………zł  

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) Zapoznałem*/łam* się z warunkami postępowania zapytania ofertowego określonego w ogłoszeniu  

o Zapytaniu ofertowym nr   KL /4/06/2021 i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń;  

2) Akceptuję w całości wszystkie warunki udziału w przedmiotowym zapytaniu ofertowym; 

3) Akceptuję terminy realizacji transakcji oraz warunki płatności określone w ogłoszeniu  o Zapytaniu ofertowym; 

4) Zapoznałem*/łam* się ze stanem faktycznym oferowanego przedmiotu zapytania ofertowego i akceptuję  

go w całości, a w przypadku rezygnacji z oględzin jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające  

z rezygnacji z oględzin; 

5) Przyjmuję do wiadomości, że Spółka MPK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego, 

dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 

i finansowych; 

6) Jestem*/nie jestem* czynnym podatnikiem VAT; 

7) Występuję w niniejszym postępowaniu, jako: osoba fizyczna* /osoba fizyczna prowadząca działalność  

gospodarczą* / osoba prawna* / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej*/ konsorcjum */  

jednoosobowa działalność gospodarcza. 

Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę, jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: 

 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

 Krajowego Rejestru Sądowego, 

 Pełnomocnictwa. 
  Oferent/Uprawniony przedstawiciel Oferenta: 

Załączniki: 
1.  Pełnomocnictwo                                                                 ……………………………………………………. 

2. inne……………………….                                                                 (data, pieczątka i podpis) 

* Niepotrzebne skreślić 



 

 

                                                                                              
                                                                                               

                                                                                               Załącznik nr 2 
                                                                            do zapytania ofertowego nr KL/4/06/2021 
 
……………………………………………….. 
Pieczęć Oferenta 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
W związku z przystąpieniem do Zapytania ofertowego nr KL/4/06/2021 ”Wagon tramwajowy”  

Ja niżej podpisany/podpisana 

…………………………………................................................................................................................ 

wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie   moich    danych   osobowych     przez MPK Sp. z o. o.  z siedzibą  

we   Wrocławiu    przy  ul. Bolesława  Prusa 75-79   do  realizacji    procesu    Zapytania   ofertowego 

 nr KL/4/06/2021 zgodnie z przepisami art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia  

27 kwietnia 2016.(Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016 r.) 

 

 Uprawniony przedstawiciel Oferenta: 
 

                       
….......................................................... 
            Data, podpis i pieczątka 

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27.04.2016: 

1) Administratorem Państwa danych jest: 
   MPK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79  
   e-mail: biuro@mpk.wroc.pl;  tel.: 71 32 50 800;  fax: 71 32 50 802 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl  
2) Celem przetwarzania Państwa danych jest przeprowadzenie i sfinalizowanie transakcji 

przedmiotu przetargu oraz ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa na obiekcie na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.(Dz.U.UE.L.2016.119.1)) i tylko w tym celu Państwa dane są zbierane. 

3) Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. 
4) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowa-

nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak-
że prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5) Podanie danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych w przedmiotowym Zapytaniu 
ofertowym jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w postępowaniu przetargo-
wym i finalizacji sprzedaży. Jej brak skutkuje nie rozpatrzeniem oferty w przetargu. 

6) W przypadku Oferenta, z którym nie zawarta została umowa kupna-sprzedaży, dane  
osobowe przechowywane są przez okres trzech miesięcy, w przypadku Oferenta, z którym 
zawarta została umowa kupna-sprzedaży, dane osobowe przechowywane są przez okres  
10 lat, a po tym czasie trwale zniszczone.   
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FORMULARZ OFERTOWY 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

                                                                                                  Załącznik nr 3  

do zapytania ofertowego Nr KL/1/01/2021 
 

 

                                                     OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

                                           O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębior-

stwem*? 

                      (niepotrzebne skreślić)   TAK / NIE 
 

 

 

 

 

 

 

data …………………………………………………….                     Podpis …………………………………………………….. 

 

 

 

 

  *Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane 

wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 

50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
                                                                                                          


