
                                                                                                          Radom, dn. 16.11.2021 r. 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Na podstawie § 42 ust.  1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.
w  sprawie  szczegółowego  sposobu  gospodarowania  składnikami  rzeczowymi  majątku
ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 z późn. zm.) oraz zgodnie z Decyzją
Nr  189/21  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  z  siedzibą  w  Radomiu  z  dnia
24 września 2021 r. Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej
Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż na surowce wtórne przedmiotów powstałych
w wyniku  likwidacji  zbędnych  lub  zużytych  składników rzeczowych  majątku  ruchomego
Komendy  Wojewódzkiej  Policji  z  siedzibą  w  Radomiu,  znajdujących  się  w  następującej
lokalizacji:

Magazyn Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej - 26-600 Radom, ul. 11 Listopada
37/59.

Rodzaje odpadów przeznaczonych do sprzedaży na surowce wtórne:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu (przeznaczone do utylizacji) Szacunkowa ilość (kg)

1. 17 04 05 Złom żelazny i stalowy (łuski i inne) 500

 Złom żelazny i  stalowy wystawiony  do sprzedaży dostępny będzie  do  obejrzenia  w
dniach  17  –  22.  11.2021  r.  w  godz.  9.00  –  11.00  w  magazynie  sprzedającego
zlokalizowanym  na  terenie  miasta  Radomia,  po  zgłoszeniu  przez  oferenta  terminu
oględzin pod numerem telefonu 47 701 24-63 lub 47 701 27-78.

 Termin realizacji odbioru i transportu odpadów w dniach 24.11.2021 r. – 26.11.2021 r.

 Oferta  powinna być  złożona na  załączonym  formularzu  ofertowym i  zawierać:  dane
identyfikujące oferenta, oferowaną cenę (brutto), wszystkie wymienione w formularzu
dane, oświadczenia i dokumenty.

 Realizacja  zakupu  powinna  być  wykonywana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
w  tym  z  ustawą  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska
(t.j.  Dz.  U.  z  2020 r.,  poz.  1219 ze  zm.)  oraz  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012 r.  o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

 Kupujący musi  posiadać  zezwolenia  właściwego organu na prowadzenie  działalności
w  zakresie  gospodarki  odpadami  (zbieranie,  transport,  odzysk,  unieszkodliwianie),
chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.

 Załadunek,  transport  i  utylizacja  zakupionych  odpadów  odbywa  się  na  koszt
Kupującego.



 Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 

 Wybór  oferty  nastąpi  w  dniu  23.11.2021  r.  o  godz.  13.00  w  Wydziale  Gospodarki
Materiałowo-Technicznej KWP zs. w Radomiu – bez udziału oferentów.

 Ofertę  proszę  przesłać na  adres:  Komenda  Wojewódzka  Policji  zs.  w  Radomiu,
ul.  11 Listopada 37/59,  26-600 Radom,  z  dopiskiem „Wydział  GMT” lub w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail: gmt.kwp@ra.policja.gov.pl do dnia 23.11.2021 r.
do godz. 12,00 wypełniając formularz ofertowy przesłany w załączeniu.

 Do kontaktów  roboczych  w przedmiotowej  sprawie  wyznaczam  mł.  asp.  Zbigniewa
Nędzi, tel. 47 701 27-78.

 Inne:

Uwaga:  Sprzedający zastrzega  sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia bez
podania przyczyny.
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