
 

 

NZ4-241A-107/2019        Lublin dn. 09.05.2019 r. 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., w Lublinie, 20-822 Lublin, ul. Puławska 28, na 

podstawie art. 70¹ § 1 K.c. ogłasza, pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż rur stalowych pochodzących  

z demontażu. 

1. Przedmiotem ogłoszenia jest: 

Sprzedaż rur stalowych z demontażu o następującej średnicy : 

DN 150  - 246,00 mb; 
DN 250  - 260,00 mb; 
DN 300 - 105,00 mb; 
DN 350  - 324,00 mb; 
DN 400 - 314,00 mb; 
DN 400 - 314,00 mb; 
DN 400 - 314,00 mb; 
DN 500  - 100,00 mb; 
DN 500  - 89,00 mb; 
DN 700 - 51,00 mb; 
DN 700  - 50,00 mb. 

W/w rury mają różne grubości ścianek i występują w odcinkach od 3 do 11 mb. Rury są w dobrym stanie 
technicznym. Podana ilość jest szacunkowa. Zakupione rury nie podlegają reklamacji. Koszty związane z 
nabyciem rur, w tym koszty załadunku i transportu w całości pokrywa Kupujący.  
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

100% - najwyższa cena jednostkowa netto za 1 mb rury dla każdej pozycji oddzielnie. 

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową rozumie się każdą pozycję 

odrębnie. Sprzedający nie przewiduje możliwości złożenia oferty nabycia rur złomowych w ilościach 

mniejszych niż wykazane w formularzu ofertowym w danej pozycji. 

4. Miejsce i termin składania ofert:  

Ofertę przygotowaną w oparciu o powyższe warunki należy złożyć w kancelarii ogólnej LPEC S.A.  

w Lublinie lub przesłać pocztą na adres Spółki - LPEC S.A. 20-822 Lublin ul. Puławska 28 

/kancelaria ogólna/ do dnia 27.05.2019 r. do godz. 10:30 w kopertach opatrzonych napisem:  

Oferta na zakup rur stalowych  
pochodzących z demontażu 

znak sprawy NZ4-241A-107/2019 
z dopiskiem: nie otwierać do dnia 27.05.2019 r. do godz. 10:45 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu 

rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

5. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert. 

6. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” Załącznik nr 1 i powinna zawierać: 

a) dane identyfikujące oferenta; 

b) oferowaną cenę netto za 1 mb;   

7. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze 

lub czytelnie długopisem). Formularz oferty własnoręcznie podpisany na końcu przez osobę(-y) 

upoważnioną(-e) do występowania w imieniu oferenta i zaciągania zobowiązań. Wszystkie miejsca, 

w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

8. Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz  

z formularzem oferty. Oferent może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, LPEC S.A. jako 

Sprzedawca zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję 

kontynuowania przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką 



samą cenę, najkorzystniejszą cenę dla danego typu rury. 

10. LPEC S.A. jako Sprzedawca ma prawo do dalszego negocjowania ceny z wybranymi przez siebie 

Kupującymi, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, w przypadku gdy negocjacje mogą 

doprowadzić do uzyskania ceny wyższej niż wynikająca ze złożonych ofert. 

11. Sprzedawca będzie oddzielnie rozpatrywał każdą pozycję formularza ofertowego 

12. Z uwagi na sprzedaż rzeczy używanych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi 

za wady, a gdyby zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosił, to okres rękojmi wynosi 1 rok. 

13. Podatek VAT rozlicza nabywca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm), 

pod warunkiem spełnienia przez tego płatnika kryteriów określonych w art. 17 ust.1 pkt 7 wyżej 

wymienionej ustawy. 

14. Warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy http://www.lpec.pl/ oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy. 

15. Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonym wzorem 

formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 oraz podpisanie informacji dla konsumenta zgodnie z art. 8. 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) – 

Załącznik Nr 2 a także zgodnie z Wzorem Umowy sprzedaży – Załącznik Nr 3. 

16. Oferenci przed złożeniem oferty pisemnej mogą dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży na terenie 

Magazynu LPEC S.A., mieszczącego się w Lublinie, przy ul. Ceramicznej 3, 20-150 Lublin, w godz. 

7.00-14.00 od poniedziałku do piątku. 

17. Koszty związane z nabyciem rur, w tym koszt załadunku i transport w całości pokrywa Kupujący.  

18. Odbiór kupionych rur: w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. 

19. Warunki płatności: płatność przed odebraniem przedmiotu sprzedaży. Podstawą wydania 

przedmiotu sprzedaży będzie okazanie dowodu wpłaty na uprzednio wskazane konto LPEC S.A.  

Własność rur przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty wynagrodzenia. 

20. Kupujący zobowiązuje się wykonywać prace związane z realizacją przedmiotu sprzedaży z należytą 

starannością, przy zachowaniu technicznych i jakościowych standardów wymaganych w tego typu 

pracach oraz zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa a w szczególności zasadami 

BHP a także zgodnie z: Zasadami postępowania Wykonawców działających na zlecenie LPEC S.A., 

dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz 

wywierania wpływu na środowisko przy wykonywaniu usług na rzecz Spółki (treść do pobrania ze 

strony internetowej www.lpec.pl – Przetargi- Wytyczne dla wykonawców). 

21. Osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą powinny do oferty załączyć: aktualny odpis  

z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika ono z dokumentów załączonych do niej. 

22. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w 

szczególności formularza ofertowego oraz te, które wpłyną po terminie oznaczonym w punkcie 4, 

zostaną odrzucone.  

23. LPEC S.A. jako Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego 

bez podania przyczyn. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu. 

Osobą odpowiedzialną ze strony Sprzedawcy za udzielanie informacji dotyczących niniejszego przetargu 

jest p. Monika Tarkowska, tel. 081 452 04 13, e-mail: monika.tarkowska@lpec.pl info@lpec.pl  

Załączniki do Ogłoszenia: 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy; 

Załącznik nr 2 – Informacja dla Konsumenta; 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy sprzedaży. 
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