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Warunki sprzedaży lokomotywy spalinowej z Veolia Energia Łódź SA  
 
 

1. Opis środka trwałego 

Lokomotywa spalinowa typ Ls350E serii 401Da-180 
1.1. Miejsce lokalizacji – EC3 Łódź, ul. Pojezierska 70 
1.2. Rok budowy 1975, producent - Fabryka Lokomotyw „FABLOK” Chrzanów,  

Nr fabr. 9071 
1.3. Lokomotywa posiada świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego 

ważne do 15.09.2022r 
1.4. Ostatnio wykonana naprawa główna – wrzesień 2016 r. 
1.5. Ostatni przegląd P2 wykonany w marcu 2021. 
1.6. Lokomotywa w czerwcu 2021 utraci możliwość eksploatacji bez ważnego przeglądu 

P2. 

2. Warunki składania ofert 

2.1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej  
2.2. W postępowaniu komunikacja między Veolia Energia Łódź S.A. (dalej „Sprzedający”)  

a Kupującymi odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: platformy 
zakupowej lub poczty elektronicznej.  

2.3. Platforma zakupowa Marketplanet.pl jest usługą świadczoną przez Otwarty Rynek 
Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z regulaminem świadczenia 
usługi platformy Marketplanet.pl. Sprzedający nie jest podmiotem zapewniającym 
działanie ww. platformy, a jedynie na podstawie umowy zawartej z Otwarty Rynek 
Elektroniczny S.A. korzysta z platformy Marketplanet.pl w celu przeprowadzenia 
niniejszego postępowania. 

2.4. Sprzedający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych  
z zasadami korzystania z platformy zakupowej Kupujący może skontaktować się  
z dostawcą platformy. 

2.5. Kupujący zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi 
posiadać konto użytkownika na platformie zakupowej na subdomenie: 
https://platformazakupowa.veolia.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. 

2.6. Rejestracja Kupującego (założenie konta) trwa maksymalnie do dwóch dni 
roboczych. W związku z tym Sprzedający zaleca Kupującym rejestrację na 
platformie zakupowej z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby rejestracja mogła być 
potwierdzona przed upływem terminu składania ofert.  

2.7. Po założeniu konta i zarejestrowaniu Kupujący może złożyć ofertę  
2.8. Oferta powinna zawierać cenę zakupu netto. 

3. Przebieg postępowania 

3.1. Sprzedający przewiduje składanie ofert w dwóch rundach 
3.2. W pierwszej rundzie Kupujący będą składać oferty, których cena nie może być 

niższa od ceny wywoławczej danego środka trwałego. Oferty z ceną niższą od ceny 
wywoławczej danego środka trwałego nie będą rozpatrywane 

3.3. Cena wywoławcza środka trwałego – 100 000 PLN netto 
3.4. Sprzedażą objęta jest lokomotywa jako całość 
3.5.  
3.6. Sprzedający do drugiej rundy wybierze oferty z najwyższą ceną  
3.7. Zamawiający wybierze ofertę, która zawiera najkorzystniejsze dla Zamawiającego 

warunki. 
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3.8. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po zatwierdzeniu protokołu z przetargu, a oferenci 
otrzymają informację o jego wynikach. 

4. Pozostałe informacje 

4.1. Odbiór środka trwałego nastąpi po zapłaceniu faktury przez oferenta 
4.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte środka trwałego  

i materiałów oraz nie udziela na nie gwarancji. 
4.3. Sprzedający nie będzie brał udziału w fazie pozyskiwania i wywozu lokomotywy. 

Koszty te są po stronie Kupującego 
4.4. Sprzedający. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.  
4.5. Dodatkowe informacje na temat środka trwałego można uzyskać u Pana Janusza 

Łazuchiewicza tel. +48 601 163 205 w godz. 7- 15. Istnieje również możliwość 
obejrzenia środka trwałego. W tym celu do dnia 23.07.2021r do godz.12.00 na adres 
agnieszka.sarnecka@veolia.com  z kopią na janusz.lazuchiewicz@veolia.com 
należy przesłać mail z informacją zawierającą: imię i nazwisko osoby wyrażającej 
chęć uczestnictwa. 

 

Z góry dziękujemy za złożenie oferty i możliwość nawiązania współpracy.  

W przypadku rezygnacji ze złożenia oferty, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym 

fakcie na adres e-mail agnieszka.sarnecka@veolia.com  

 

Na Państwa ofertę będziemy oczekiwać do dnia 02.08.2021r . 

 

Z poważaniem 
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