Głubczyce, dnia 24 kwietnia 2020 roku
Zapytanie cenowe
na zakup wiaty targowej oraz pozostałych materiałów porozbiórkowych, stanowiących własność Gminy
Głubczyce, posadowionej w Głubczycach przy ulicy Krakowskiej na działce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1305/3 po uprzednim jej demontażu na koszt własny nabywcy
Urząd Miejski w Głubczycach zwraca się z prośbą o sporządzenie oferty na zakup wiaty targowej
położonej w Głubczycach przy ulicy Krakowskiej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1305/3 oraz
pozostałych materiałów porozbiórkowych po uprzednim jej demontażu na koszt nabywcy.Wiata wolnostojąca,
jednonawowa z dachem dwuspadowym, ilość połaci: 2, kąt pochylenia 15 st. kratownice dachu w pasie górnym
z dwóch ceowników 100 mm, krzyżulce z ceownika 50 mm, częściowo ściąg stalowy z pręta fi 18 mm. Do
kratownic za pomocą uchwytów stalowych zamontowane łaty drewniane 70x50 mm. Słupy przymocowane do
stóp fundamentowych żelbetonowych. Brak pokrycia, długość 28 m, szerokość 9,24 m, wysokość w kalenicy
4,38 m.
Powierzchnia zabudowy - 260 m2
Kubatura 968,50 m3
Stopień zużycia technicznego obiektu - 60%
Według operatu szacunkowego wartości nieruchomości sporządzonego w dniu 28 czerwca 2019 roku
tonaż złomu z wiaty targowej wynosi 3,395 tony
Gmina Głubczyce w dniu 28 sierpnia 2019 roku dokonała zgłoszenia roboty budowlanej niewymagajacej
pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.
Zakres robót budowlanych:
• ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiórki w sposób uniemożliwiający dostęp
osobom postronnym,
• rozebranie rynien oraz rur spustowych z blachy,
• demontaż łat drewnianych,
• demontaż płatwi i rygli stalowych,
• demontaż kratownic stalowych,
• demontaż słupów stalowych,
• uprzątnięcie terenu, wywiezienie materiałów porozbiórkowych z terenu rozbiórki.
Całość prac winna być prowadzona przez wykwalifikowanych pracowników z zachowaniem środków
ostrożności zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami Prawa Budowlanego.
Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników targowiska miejskiego rozbiórki wiaty należy dokonać po uprzednim
uzgodnieniu terminu jej wykonania z administratorem targowiska i poza godzinami jego funkcjonowania.
Obowiązkiem Wykonawcy robót będzie wywóz materiałów porozbiórkowych. Nie przewiduje się urządzenia
placu składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki na terenie budowy.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu
rozeznania trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji prac.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 20 maja 2020 roku.
W przypadku zainteresowania, prosimy o złożenie oferty w ww. zakresie w terminie do dnia 4 maja 2020
roku.
Oferta winna zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2) adres siedziby oferenta,
3) numer telefonu,
4) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firmy REGON,
5) datę sporządzenia oferty,
6) cenę nabycia zdemontowanej wiaty oraz pozostałych elementów porozbiórkowych; cena winna
zawierać podatek od towarów i usług VAT,
7) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami nabycia złomu i akceptuje je bez zastrzeżeń,
8) oświadczenie, że oferent dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania robót,
9) dowód wpłaty kaucji gwarancyjnej, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania robót, w kwocie
700 zł,
10) zobowiązanie do wykonania na własny koszt robót w terminie do dnia 20 maja 2020 roku pod rygorem
utraty kaucji gwarancyjnej i odstąpienia Zamawiającego od umowy sprzedaży.

Wpłaty kaucji gwarancyjnej należy dokonać w terminie do dnia 4 maja 2020 roku do kasy tut. Urzędu
(kasa czynna w godz. poniedziałek 8.00 - 16.15, wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, piątek. 8.00 - 13.30) lub na
konto tut. Urzędu nr 94 10902154 0000 0005 6000 0129 Santander Bank Polska S.A. Oddział w Głubczycach
przy czym za datę wpłaty kaucji na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu. Zaznacza się, iż na
dowodzie wpłaty kaucji gwarancyjnej należy umieścić dane dotyczące położenia wiaty (adres, numer działki).
Formularz oferty wraz z załącznikami muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu
nabywcy. Jeśli osoba/osoby podpisujące dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty .
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Zakup wiaty handlowej wraz z jej demontażem”
należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach lub przesłać Zamawiającemu do dnia
4 maja 2020 roku do godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2020 roku o godz. 10.00 w pokoju nr 20 w Urzędzie Miejskim
w Głubczycach, ul., Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce. Data podpisania umowy zbycia wiaty oraz jej
demontażu zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu ofert, nie później niż w ciągu trzech
dni kalendarzowych od dnia ich rozpatrzenia. Rozpoczęcie robót - niezwłocznie po podpisaniu umowy
sprzedaży, nie później niż od dnia 11 maja 2020 roku. Zakończenie robót - do dnia 20 maja 2020 roku.
Koszty robót rozbiórkowych ponosi nabywca wiaty we własnym zakresie.
Zapłata przez nabywcę ceny zakupu wiaty nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, przed
rozpoczęciem robót, natomiast zwrot kaucji gwarancyjnej nastąpi po zakończeniu prac
i uprzątnięciu terenu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji oferty bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, bez
podawania przyczyny.
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