
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. zwraca się z uprzejmą 

prośbą, o przedłożenie oferty cenowej dotyczącej odbioru wraku pojazdu marki                     

Star SMW – 1142, rocznik 1996, przez autoryzowaną Stację Demontażu Pojazdów 

Wycofanych z Eksploatacji.  

 Przedmiotem zlecenia jest odbiór i demontaż wraku pojazdu Star SMW – 

1142, rocznik 1996, o masie około 3. 000 kg. Pojazd jest niesprawny technicznie, 

kompletny, wyłączony z eksploatacji, wymontowano z niego wszystkie sprawne 

podzespoły, pozostała rama pojazdu, kabina, silnik, elementy skrzyni biegów oraz 

zawieszenia.  

Pojazd znajduje się na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

Sp. z o. o. w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 159. Oferent dokona odbioru pojazdu 

własnymi siłami, cenę odbioru i transportu należy wkalkulować w cenę oferty.  

Oferenci powinni dysponować Decyzją wydaną przez Wojewodę, na 

prowadzenie działalności dotyczącej prowadzenia stacji demontażu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, wraz z wpisem do wykazu Przedsiębiorców oraz Zaświadczeniem o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności dotyczącej 

demontażu wyrobów zużytych.  

Oferent realizujący odbiór wraku pojazdu marki Star SMW – 1142, powinien 

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących: 

- unieważnienia dowodu rejestracyjnego, 

- unieważnienia karty pojazdu, jeśli była wydana, 

- unieważnienia tablic rejestracyjnych, 

oraz 

- zaświadczenie o demontażu pojazdu, 

wraz z oświadczeniem Przedsiębiorcy, o unieważnieniu dowodu 

rejestracyjnego, karty pojazdu, jeśli była wydana oraz tablic rejestracyjnych, zgodnie                 

z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.03.2005 r., w sprawie sposobu 

unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń 

wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia 

ewidencji.  

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej ( poczta, fax, mail ) na adres 

Sekretariatu Spółki , do dnia 07.06.2013 r., do godziny 10. 30.  

Okres związania z ofertą wynosi  30 dni. 



Oferta powinna zawierać cenę, jaką oferent oferuje za realizację przedmiotu 

zamówienia, wraz z jednoznacznym wskazaniem, kto jest płatnikiem. Należność za 

wykonaną usługę zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

Cena powinna być wyrażona wartością netto za odbiór 1 Mg przedmiotu 

zamówienia - wraku pojazdu marki Star SMW – 1142. 

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – wyłączone spod rygorów przepisów ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na temat wyboru 

oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby 

uprawnionej do kontaktów z wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako 

najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do realizacji 

zamówienia/lub zawarcia umowy.  

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami  

 

Kierownik Wydziału Wywozu i Oczyszczania  - Łukasz Naskręt,  

Tel. 56 63 98 112, komórkowy: 695 761 656, mail: lukasz.naskret@mpo.torun.pl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lukasz.naskret@mpo.torun.pl

