
  

 

 
PARDI sp. z o.o.                                  Data 11/05/2020 
 
 
  
 
 
 
 

Temat: Zaproszenie do Rundy 1 Przetargu: Utylizacja zużytych drewnianych podkładów 
kolejowych o kodzie 170204* 

 
  

 
 
Termin zamykający zwrot informacji Rundy 1:   Czas Data:       27/05/2020           2PM 

 
 
Drogi Zleceniodawco, 
 
Niniejszym jesteś zaproszony do wzięcia udziału w przetargu wg. załączonych w mailu specyfikacji. 
 
Twoja propozycja będzie rozpatrzona wg. informacji, oraz na podstawie przedstawionych formatek 
dokumentacji.   
 
Wszelkie dokumenty przesłane po wyznaczonym terminie mogą zostać odrzucone. 
 
Każda przedstawiona propozycja musi posiadać nazwę oferenta. 
 
Dodatkowe pytania, propozycje mogą być wysłane drogą mailową. 
 
Oferta powinna być podpisana przez osobę/ y upoważnioną/ e do reprezentowania oferenta 
 
Celem Przetargu jest nawiązanie współpracy oraz zbudowanie długofalowych relacji w celu zapewnienia 
ciągłości łańcucha dostaw / utylizacji zużytych drewnianych podkładów kolejowych na bazie 
uzgodnionego konceptu Logistycznego odnoszącego się do: załadunku zużytych podkładów kolejowych, 
wg. Specyfikacji na podstawione auto, a nastepnie utylizacji tychże przez Zleceniobiorcę. 
 
Warunki przystąpienia: 
 

a. Tytuł prawny do dysponowania odpadem o kodzie 170204* - drewniane podkłady kolejowe 
b. Minimalny wolumen – 1000 Mg w latach 2020/2021 
c. Wadium wnoszone w pieniądzu– 5000zł netto – zwrotne w ciągu 14 dni od daty podpisania 

umowy,  lub w przypadku nie wybrania oferenta, wpłacone do 26.05.2020 na numer konta 
bankowego: PKO Bank Polski S.A.  85 1020 2430 0000 8602 0070 3447 
Oferent traci wadium, jeżeli wycofa lub zmodyfikuje ofertę, po upływie terminu składnia ofert. 
Odmówi podpisania umowy na warunkach okreslonych złożonej przez Niego ofercie 

d. Zaakaceptowanie wstępnych warunków umowy wraz z załącznikami 
e. Minimalna cena jednostkowa – 880zł/Mg 

 



  

 

Wszelkie sugestie odnośnie zmian / modyfikacji /  możliwości, które mogą skutkować w redukcji 
kosztów , procesów, bezpieczeństwa czy wydajności będą postrzegane jako wartość dodana  
w procesie analizy rozpatrywania propozycji. 
 
Wszystkie propozycje, pytania odnośnie zmian, komentarze do wstępnej Umowy PARDI       
Sp. z o.o., mogą być przedstawione tylko podczas rundy 1, (do 27/05/2020).                             
Po wyznaczonym terminie Wasze komentarze mogą być odrzucone  
 
Oferenci zapoznali się z klauzulą informacyjną uczestników postępowania przetargowego 
zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), 
dostępną na życzenie  pod adresem e-mail podklady@pardi.pl 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
PARDI sp. z o.o. 
 
 


