
 

ADM.ZP.2.26.42.2022                                                                                                     

 

Szczegółowy opis dot. „Szósta sprzedaż trylinki” 

 

1. Nazwa i adres Sprzedającego: 

Miasto Ostrołęka - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo - Turystycznych i Infrastruktury 

Technicznej, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem sprzedaży jest trylinka betonowa sześciokątna, o grubości od 13 do 15 cm, 

pochodząca z demontażu, z drogi dojazdowej na dworzec PKP w Ostrołęce. 

Trylinka składowana jest na Targowisku Miejskim  w Ostrołęce , na rogu ulic Targowej                           

i Westerplatte. Postępowanie zostało podzielone na 4 części, zgodnie z tabelą poniżej: 

 

Numer 

części 
Rodzaj materiału 

Ilość 

sztuk 

Ilość sztuk 

na m2 
Ilość m2 

Cena wywoławcza za  

jedną sztukę 

#1 Trylinka betonowa 500 9 
około 

55 m2 
1,63 zł netto 

#2 Trylinka betonowa 1000 9 
około 

111 m2 
1,63 zł netto 

#3 Trylinka betonowa 2000 9 
około 

222 m2 
1,63 zł netto 

#4 

Własna propozycja 

ilości sztuk trylinki 

(min. 50 szt.) 

 9  1,63 zł netto 

 

 

3. Warunkiem zakupu jest złożenie oferty w cenie nie niższej niż cena wywoławcza, czyli 1,63 netto. 

Trylinka musi zostać odebrana z miejsca składowania własnym sprzętem i transportem 

(załadunek we własnym zakresie), na własny koszt, po wcześniejszym podpisaniu umowy 

sprzedaży i wpłaty należności na konto Urzędu Miasta w Ostrołęce. 

4. W/w trylinkę można oglądać w każdy dzień roboczy począwszy od dnia 05.08.2022r. do 

24.08.2022r. w godz. 7:00 – 13:30 w miejscu ich składowania, na rogu ul. Targowe i Westerplatte 

- Targowisku Miejskim  w Ostrołęce, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Mariuszem 

Szafarynem 535-300-378.  



5. Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych. 

6. Oferta powinna zawierać oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami postępowania                  

(w trybie zapytania ofertowego) i nie wnosi zastrzeżeń. 

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania dot. „Szósta sprzedaż trylinki” 

bez podawania przyczyn. 

8. W przypadku uchylenia się przez kupującego od podpisania umowy za najkorzystniejszą zostaje 

uznana kolejna oferta zawierająca najwyższą cenę z nieodrzuconych ofert. Czynność 

poinformowania o wyniku postępowania zostanie powtórzona wraz z podaniem przyczyny. 

9. Kupując jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na konto Urzędu Miasta w Ostrołęce               

o numerze 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 w terminie 7 dni od otrzymania faktury. 

10. Trylinka betonowa zostanie wydana kupującemu w terminie 7 dni od otrzymania faktury. 

11. Do zadań kupującego należeć będzie odbiór trylinki betonowej własnym transportem z miejsca 

ich składowania w terminie 7 dni od opłacenia faktury zakupu.  

 

 


