
OGŁOSZENIE nr 2/2016 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

 

Spółka IZOSTAL S.A. z siedzibą w 47-113 Kolonowskie przy ulicy Opolska 29, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem 0000008917 ,NIP 

756-00-10-641, REGON  530884678 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prętów żebrowanych fi 12mm 

długość 12m gatunek B500SP, produkcji ArcelorMittal Warszawa, w ilości 279,920t (dalej: Wyroby), 

według następujących warunków: 

1. Nazwa sprzedającego: IZOSTAL S.A. 

Płatność: na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego, w terminie uzależnionym od 

możliwości ubezpieczenia przez Sprzedającego pełnej należności od Kupującego za sprzedawane 

Wyroby,  w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Sprzedający współpracuje,  tj. w terminie: 

a. 30 dni od odbioru Wyrobów - w przypadku uzyskania przez Sprzedającego  po wyborze 

zamówienia, ubezpieczenia  pełnej ceny proponowanej przez Kupującego za objęte 

tym zamówieniem Wyroby, 

b. przedpłata, przed odbiorem Wyrobów - w przypadku wydania przez ubezpieczyciela 

po wyborze przez Sprzedającego zamówienia, decyzji odmownej dotyczącej objęcia 

ubezpieczeniem  pełnej ceny proponowanej przez Kupującego za objęte tym 

zamówieniem Wyroby. 

2. Warunki i miejsce wydania/odbioru Wyrobów: Magazyn Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, 

ul. Roździeńskiego 11A. Odbiór transportem własnym Kupującego. Sprzedający zapewnia 

załadunek Wyrobów na środek transportu podstawiony przez Kupującego.  W każdym 

przypadku odbiór Wyrobów winien nastąpić w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r., z tym 

zastrzeżeniem, że w przypadku decyzji odmownej ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1 b) 

powyżej, wydanie wyrobów nastąpi w terminie do 5 dni po uprzednim uiszczeniu przez 

Kupującego ceny na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT 

dotyczącej Wyrobów. Podstawę wydania Wyrobów z magazynu stanowi wystawiony przez 

Sprzedającego dokument WZ. Wyroby znajdują się w lokalizacji wskazanej wyżej i pozostaną 

tam do dnia wskazanego w zdaniu trzecim niniejszego pkt. 

3. Dopuszczalna ilość składanych zamówień: Każdy Kupujący może złożyć tylko jedno 

zamówienie. 

4. Zamówienia częściowe: Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień częściowych 

tj. jedynie na część Wyrobów. W przypadku złożenia korzystniejszego cenowo dla 

Sprzedającego zamówienia na część Wyrobów i zamówienia mniej korzystnej na całość lub 

część wyrobów w ilości jednakże wyższej niż ilość pozostała po wyborze zamówienia bardziej 

korzystnego, w pierwszej kolejności wybrane zostanie zamówienie korzystniejsze, a w dalszej 

kolejności  mniej korzystne, przy czym zamówienie mniej korzystne będzie uwzględnione i 

zrealizowane wyłącznie co  do ilości Wyrobów pozostałej po uwzględnieniu przez 

Sprzedającego zamówienia korzystniejszego. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na 

wskazane wyżej warunki realizacji jego zamówienia, w przypadku wyboru jego zamówienia 

przez Sprzedającego i oświadcza, że uwzględnienie zamówienia Kupującego jedynie w części 

ze względów wyżej wskazanych stanowi zmianę oferty na którą Kupujący wyraża zgodę. 

5. Zamówienia wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień 

wariantowych. Przez zamówienie wariantowe nie jest rozumiane zamówienie zrealizowane 

przez Sprzedającego w sposób wskazany w pkt 4 zdanie drugie i trzecie powyżej. 



6. Forma i treść zamówienia: Zamówienie wymaga formy pisemnej oraz podpisu osób 

uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Do 

zamówienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawidłowość reprezentacji 

Kupującego, aktualne na datę złożenia zamówienia (wydruk/odpis z KRS; wydruk z CEIDG; 

pełnomocnictwo z odpisem/wydrukiem KRS/CEIGD aktualnym na datę udzielenia 

pełnomocnictwa). Zamówienie powinno zawierać: 

1) Określenie Sprzedającego: IZOSTAL S.A. z siedzibą w Kolonowskiem 

2) Określenie Zamawiającego:  

-Nazwa,  

- Siedziba,  

- NIP, 

- nr wpisu do KRS i Sąd Rejestrowy - w przypadku podmiotów wpisanych do KRS; 

3) Ilość Wyrobów; 

4) Cenę netto/brutto Wyrobów jednostkową (za 1t) oraz łącznie; 

5) Oświadczenie o treści: „Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Ogłoszenia nr 

2/2016 z dnia 28.11.2016 r. opublikowanego na stronie Sprzedającego – IZOSTAL S.A. pod 

adresem www.izostal.com.pl oraz wyraża zgodę na warunki wskazane w tym ogłoszeniu. 

Zamawiający akceptuje, że jeżeli Sprzedający w terminie do 5 dni po wyborze jego 

zamówienia  nie uzyska pozytywnej decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie objęcia 

ubezpieczeniem pełnej należności za sprzedaż Zamawiającemu Wyrobów, wówczas 

sprzedaż Wyrobów będzie dokonana na przedpłatę, a odbioru Wyrobów od Sprzedającego 

Kupujący będzie mógł dokonać po otrzymaniu przez Sprzedającego całej ceny sprzedaży 

brutto. Warunki ogłoszenia stanowią integralna część niniejszego zamówienia. W 

przypadku wyboru jego zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na publikację danych 

wskazanych w niniejszym zamówieniu i punkcie 11 Ogłoszenia, na stronie internetowej 

Sprzedającego”. 

 

7. Termin i sposób złożenia zamówienia: Zamówienie należy dostarczyć Sprzedającemu 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2016 roku. Zamówienie należy dostarczyć 

w oryginale – pocztą, przesyłką kurierską lub bezpośrednio pod adres: IZOSTAL S.A. z siedzibą 

w 47-113 Kolonowskie przy ulicy Opolska 29. Dopuszcza się przesłanie zamówienia w formie 

elektronicznej pod adres: handel@izostal.com.pl, pod warunkiem doręczenia zamówienia w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, także w sposób tradycyjny, wskazany w zdaniu 

pierwszym. 

8. Wezwanie do poprawy/ uzupełnienia zamówienia: W przypadku niezgodności zamówienia 

z wymogami wskazanymi w pkt 3-6 powyżej, Sprzedający wezwie Kupującego do poprawy 

/uzupełnienia zamówienia w terminie do 5 dni roboczych. Do doręczenia 

poprawy/uzupełnienia zamówienia stosuje się sposób doręczenia zamówienia wskazany w pkt 

7 zdanie 2 i 3 powyżej. 

9. Odrzucenie zamówienia: Sprzedający odrzuci zamówienie złożone po terminie, złożone 

w sposób nieodpowiadający wymogom opisanym w pkt 7, jak również zamówienie nie 

spełniające wymogów wskazanych w pkt 3-7 powyżej, którego nie poprawiono/nie 

uzupełniono w sposób wskazany w pkt 8. 

10. Wybór zamówienia: Sprzedający dokona wyboru zamówienia/zamówień w terminie do dnia 

9 grudnia 2016r. w oparciu o niniejsze ogłoszenie i kryterium najkorzystniejszej ceny. W 

przypadku takich samych cen decyduje kolejność wpływu zamówienia. Po wyborze 

zamówienia/zamówień Sprzedający podejmie działania zmierzające do uzyskania decyzji 

ubezpieczyciela w przedmiocie objęcia pełnej ceny sprzedaży Wyrobów ubezpieczenie. W  



terminie do dnia 9 grudnia 2016r. Sprzedający opublikuje na stronie internetowej 

Sprzedającego pod adresem www.izostal.com.pl dane dotyczące wybranego 

zamówienia/zamówień, obejmujące: nazwę Kupującego oraz ilość i cenę zakupionych przez 

niego Wyrobów, oraz wskaże, czy sprzedaż odbędzie się na przedpłatę, czy też na odroczony 

termin płatności 30 dni. 

11. Odstąpienie: W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży 

Wyrobów przez Kupującego, którego zamówienie zostało przez Sprzedającego wybrane, 

Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Wyrobów (w całości lub 

w części) bez dodatkowego wezwania. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

rozumie się w szczególności choć nie wyłącznie, niedokonanie przez Kupującego zapłaty ceny 

(w całości lub części) lub nieodebranie wyrobów w terminie do dnia wskazanego w pkt 2 

powyżej. Sprzedający może zrealizować prawo odstąpienia w okresie 6 miesięcy po dacie 

wskazanej w pkt 2 powyżej. 

12. Odwołanie/zamknięcie konkursu: Do dnia 8 grudnia 2016 roku tj. dnia poprzedzającego datę 

wyboru najkorzystniejszego zamówienia/zamówień, wskazaną w pkt 10 powyżej, 

Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia niniejszego konkursu ofert bez 

podania przyczyny. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim sprzedaż Wyrobów 

nie dochodzi do skutku. Uczestnikom konkursu ofert nie przysługują w takim przypadku żadne 

roszczenia wobec Sprzedającego. Komunikat o odwołaniu lub zamknięciu konkursu ofert 

zostanie opublikowany przez Sprzedającego na stronie internetowej www.izostal.com.pl w 

dniu następnym po dacie podjęcia przez Sprzedającego decyzji o odwołaniu/zamknięciu 

konkursu. 

 

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej IZOSTAL S.A. pod adresem 

www.izostal.com.pl w dniu 28 listopada 2016 roku. 

 


