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OUTiZP.261.4.2022      Ostrów Mazowiecka 07.11.2022 
 

Niniejsze zapytanie realizowane jest  bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamówienie realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o., zaprasza do złożenia 
oferty na sprzedaż przez ZGK Ostrów Mazowiecka złomu stalowego powstałego po pracach 
remontowych  
 
Całkowita ilość do sprzedaży: ok 31 ton w terminie do 30-11-2022 
 
Rzeczywista ilość złomu zostanie określona po zważeniu go na wadze legalizowanej Dostawcy 
podczas odbioru. Złom jest różnego rodzaju i wielkości i może posiadać materiały izolacyjne. 
W większości są to spawane konstrukcje, które wymagają cięcia, oraz rury, blachy i inne 
elementy. Złom znajduje się na placu ciepłowni ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul 
Lipowa 4. Dostawca zobowiązuje Oferentów do odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty 
w dni robocze w godzinach 7.00- 14.30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.  
W zakresie obowiązków odbierającego złom będzie:  
- odebranie całości złomu, bez wyboru rodzaju 
- cięcie złomu, załadunek na własny transport i wywóz 
-uporządkowanie terenu po odbiorze złomu. 
Zakupiony złom nie podlega reklamacji ani zwrotowi 
Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorem złomu 
Odbiorca zapłaci Dostawcy kwotę wynikającą z rzeczywistej ilości odebranego złomu i ceny 
oferowanej przez Odbiorcę.   
Odbiorca zobowiązany będzie do wykonania przedpłaty w kwocie stanowiącej iloczyn 
szacunkowej ilości (31ton) oraz ceny oferowanej (zł/t) 
 
Złożona w niniejszym trybie Oferta pozostanie wiążąca w terminie do dnia 21.11.2022 roku. 
Jeżeli w tym czasie Dostawca nie przyjmie Oferty, Oferta wygaśnie.  
Dostawca zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru, jeżeli otrzymana Oferta nie będzie 
spełniała jego oczekiwań. 
Ofertę należy składać wyłącznie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2022 roku. 
W razie złożenia Oferty w innym formacie lub treści Dostawca zastrzega sobie prawo 
odrzucenia takiej Oferty.  

Do wszystkich Oferentów                             
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Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
zamowienia@gkostrow.pl do dnia 16.11.2022 godzina 10.00 (decyduje data wpłynięcia 
wiadomości na serwer). 
 
W przypadku pytań dotyczących Oferty należy kontaktować się z Mariusz Zaniewski, tel. 
602186505 
O wynikach niniejszego postępowania oraz przyjęciu Państwa Oferty zostaniecie Państwo 
powiadomieni niezwłocznie, w drodze wiadomości e - mail wysłanej na adres elektroniczny, z 
którego Oferta została przesłana.  
 
Klauzula informacyjna: 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,  ul. 
Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Orzechowskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować 
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@gkostrow.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów 
prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo 
stroną.  

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 

5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych                 w art. 17 RODO, 

• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 
21 RODO, 

• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia 
przetwarzania danych. 

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.  
 

Załączniki: 
1. Wzór Oferty  
2. Projekt Umowy wraz z załącznikami. 
3. Wzór Oświadczenia o Przyjęciu Oferty. 
 

 

 

 OPRACOWAŁ: Piotr Żach 

 


