
OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY ZŁOMU 

 

1. Opis przedmiotu sprzedaży 

Zadanie  Rodzaj i postać złomu  Szacowana ilość 

1 Części akceleratora CLINAC 2300  około 10 ton  

 

2. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:  

Pisemne oferty z dopiskiem „Oferta na zakup złomu” należy składać w zamkniętych, nieuszkodzonych kopertach w 

Kancelarii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  Państwowy Instytut Badawczy lub przesłać na 

adres: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  Państwowy Instytut Badawczy, ul. W.K. Roentgena 5, 

02-781 Warszawa z dopiskiem na kopercie jw.,  do dnia  10.07.2020 r. do godz. 15.00. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.07.2020 o godz. 12.00 w siedzibie Sprzedającego,  pokój nr 5 , V piętro budynek 

naukowy, ul. Roentgena 5, Sekcja Aparatury Gospodarczej. 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę 

3. Zawartość Oferty:  

-  imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;  aktualny wypis z właściwych rejestrów 

lub ewidencji podmiotów gospodarczych,  nr telefonu kontaktowego oferenta, adres e-mail 

-  oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; 

- zezwolenia właściwego organu ( wojewoda lub starosta ) na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarki odpadami, decyzję na transport, zbieranie i/lub przetwarzanie zgodnie z Ustawą o 

odpadach  lub przedstawienie podpisanych umów z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów, na 

które oferent uprawnień nie posiada - zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 

-  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność 

za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 

 

4. Kryteria oceny ofert  

Jedynym kryteriom ofert jest cena netto, Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę netto za zakup złomu, uzyska 
prawo zakupu przedmiotu sprzedaży.   
 
Cena oferty nie może być niższa niż 10 000.00 zł netto ( słownie:  dziesięć  tysięcy złoty 00/100 złoty  )  
 

Osoby upoważnione do kontaktów z Kupującymi: 
 
- Rafał Sitarek – rafal.sitarek@pib-nio.pl – tel: +48 22 546-31-87 
- Adam Nawrot – adam.nawrot@pib-nio.pl – tel: +48 22 546-23-14 
- Justyna Roguska – justyna.roguska@pib-nio.pl – tel: +48 22 546-31-87 

 

5. Informacje pozostałe:  
 
- Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 14 dni od popisania umowy sprzedaży.  
- Wydanie przedmiotu sprzedaży  nastąpi  po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 
- Załadunek, transport, rozładunek jest po stronie nabywcy.  
- Nabywca zobowiązany jest do zabrania przedmiotu sprzedaży 30 dni po uiszczeniu opłaty.  
- Przekazanie złomu pokwitowane będzie protokołem przekazania ( wzór używany w Narodowym    Instytucie 
Onkologii )  
- Narodowy Instytut Onkologii.  informuje, że przedmiot objęty niniejszą sprzedażą wykonywał prace RTG, w  wyniku 
dokonanej ekspertyzy przez Inspektora Ochrony Radiologicznej NIO, urządzenie  wolne jest  od obecności  
promieniowania. 
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