TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 2B
OGŁASZA PRZETARG
na sprzedaż zużytego transformatora:
nr poz.
w tab.

nazwa maszyny, urządzenia,
narzędzia, odpadu

Masa całkowita
(transformator
wraz z olejem)

rok produkcji

cena wywoławcza
(brutto)

1

Transformator 16 MVA
(odpad o kodzie 16 02 13*)

62 000 kg

1942

Bez ceny
wywoławczej

zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Sprzedaży

1.

2.
3.
4.

Transformator można oglądać w dni robocze od 19.08.2021 r. do 24.08.2021 r. w Elektrowni Wodnej
Rożnów mieszczącej się w Rożnowie. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można
uzyskać kontaktując się w godzinach 9.00 - 14.00 z:
a. panem Januszem Bochyńskim pod nr tel. 572 886 185 lub pisząc zapytanie na adres e-mail:
Janusz.Bochynski@tauron-ekoenergia.pl
b. lub ewentualnie z panem Januszem Stafiszem pod nr tel. 601 441 975 lub pisząc zapytanie na
adres e-mail: Janusz.Stafisz@tauron-ekoenergia.pl
Kupującym może być oferent, który posiada wymagane prawem decyzje (zgodnie z załączonym
Opisem Przedmiotu Sprzedaży pkt. VII)
Oferty cenowe należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie:
„Oferta dotyczy sprzedaży zużytego transformatora przez Tauron Ekoenergia sp. z. o.o.
- Biuro Zakupów, Bezpieczeństwa i Administracji. Nie otwierać przed 26.08.2021 r. godz. 1315”
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w TAURON Ekoenergia sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2B (Sekretariat A) do dnia 26.08.2021 r. do
godz.1300.
Nie będą rozpatrywane oferty, w których wpisane dane będą niekompletne i nieczytelne, bez podpisu
oferenta.
Złożenie oferty u Sprzedającego w miejscu innym niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem
oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy.
Oferta ta jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. o godz. 1315 w TAURON Ekoenergia
sp. z o.o. w Sali Konferencyjnej bud. A.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od otwarcia ofert.
Oferta winna być wypisana czytelnie, drukowanymi literami.
Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o terminie odbioru transformatora w ciągu 2 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu. Warunkiem odbioru jest uregulowanie należności za nabyty w
drodze przetargu transformator (odpad o kodzie 16 02 13*).
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wpłacenia oferowanej kwoty na
konto: TAURON Ekoenergia sp. z o.o. na rachunek bankowy nr 17 1090 2851 0000 0001 4721
7384 prowadzony przez Santander Bank Polski S.A. niezwłocznie po otrzymaniu faktury bądź w
terminie wyznaczonym przez Komisję, nie dłuższym niż 14 dni od daty sprzedaży na fakturze.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana odbierze transformator na własny koszt i ryzyko
z Elektrowni Wodnej Rożnów.
Jeżeli kilku oferentów zaoferuje jednakową cenę, nabywca zostanie wybrany w drodze licytacji
przeprowadzonej pomiędzy oferentami. W przypadku obecności wszystkich oferentów Komisja
kontynuuje przetarg w tym samym dniu w formie licytacji, w innym przypadku (brak wszystkich
oferentów) poinformuje pisemnie oferentów o terminie i miejscu licytacji. Wysokość postąpienia
zostanie podana przed rozpoczęciem licytacji.
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14. Wygrywa oferta z najwyższą ceną sprzedaży lub - w przypadku identycznych ofert pisemnych najwyższa wylicytowana cena nie niższa od ceny uprzednio wskazanej w ofercie pisemnej.
UWAGA!
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania transformatora ze sprzedaży bez podania przyczyn.
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