
Zapytanie ofertowe 

zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 

43-600 Jaworzno, zaprasza do złożenia oferty  w trybie zapytania o cenę na: 

sprzedaż (cesja wierzytelności) pakietu wierzytelności należnych z tytułu niezapłaconych opłat 

dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami transportu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie 

1. Przedmiotem postępowania są opłaty dodatkowe nałożone przez PKM Sp. z o. o. w Jaworznie 

w okresie od 01.11.2017- 31.03.2018 roku. 
 

2. Sprzedaż odbędzie się w trybie postępowania ofertowego zgodnie z przepisami kodeksu 

cywilnego. 
 

3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie zaprasza do 

składania ofert w trybie zapytania o cenę na sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych 

opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w Jaworznie 

w szacunkowej ilości: 2618 opłat dodatkowych nałożonych od 01.11.2017 do 31.03.2018 roku 

(Sprzedający zastrzega, iż podana liczba może ulec zmniejszeniu w skutek regulowania 

należności przez dłużników lub pozytywnego rozpatrzenia złożonych przez dłużników 

reklamacji). 
 

4. Szacunkowa nominalna wartość zbywanych wierzytelności wynosi 632 247,00 złotych. 
 

5. Wartość oraz liczba zbywanych opłat dodatkowych jest zmienna z uwagi na aktualny proces 

windykacyjny oraz dokonywane spłaty dłużników.  
 

6. Oferta powinna zawierać : 

 określenie oferowanej ceny i sposobu jej zapłaty, 

 nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny oferenta, 

 krótką charakterystykę działalności oferenta (doświadczenie na rynku minimum 3 lata, 

referencje wystawione od przynajmniej 2 podmiotów), 

 pisemne zobowiązanie do zapłaty oferowanej ceny w ciągu pięciu dni od dnia otwarcia i 

przyjęcia oferty oraz akceptację wzoru umowy przelewu wierzytelności, 
 przestrzeganie procedur w zakresie ochrony danych osobowych – oświadczenie, że w 

ostatnich 3 latach nie wystąpiły zarzuty ze strony Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych i/lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tym zakresie, 
 oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, które są udzielane w niniejszym 

postępowaniu, w szczególności treści zaproszenia do składania ofert przez organizatora, 

za wyjątkiem informacji, które są jawnie ogłaszane w niniejszym postępowaniu. 
 

7. Do oferty winny być dołączone wyciągi i odpisy dokumentów wystawione na prawidłowo 

umocowanych przedstawicieli zgłaszającego gotowość przystąpienia do kupna niniejszego 

przedmiotu postępowania ofertowego. 
 

8. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie PKM Sp. z o.o. (43-600 Jaworzno, 

ul. Krakowska 9) do dnia 10 września 2018 r. do godziny 09:00. 
 

9. Oferta powinna być opatrzona w napis: „Oferta konkursowa na zakup wierzytelności”. 
 

10. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najwyższa zaproponowana cena. 
Rozpatrywane będą tylko oferty ważne, spełniające wymogi określone przez Sprzedającego 

oraz akceptacja warunków sprzedaży określonych przez Sprzedającego w projekcie umowy. 
 

11. PKM Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez 

podawania przyczyn. 



 

12. Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami i udzielania informacji: 

Katarzyna Jazowy, tel.: (32) 753-55-66 - Główny Księgowy; kjazowy@pkm.jaworzno.pl 

Adrian Słupski, tel. (32) 753-55-06 –  Z-ca Kierownika Działu Organizacji i Kontroli 

Przewozów; aslupski@pkm.jaworzno.pl. 
 

13. Dane do oferty. 
 

Należności pochodzą z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych nałożonych na zasadach 

określonych w art. 33a Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.  
Należności nie były windykowane przez zewnętrzną firmę windykacyjną. 
W stosunku do należności powstałych w okresie 01.11.2017 do 31.03.2018 wysyłane były we 

własnym zakresie wezwania do zapłaty na posiadane adresy dłużników. 
Wierzytelności, bez względu na ich stan, sprzedawane są jako pakiet, za który kupujący płaci 

umówioną ryczałtową cenę. Ewentualne ryzyko wynikające ze stanu wierzytelności powinno 

być uwzględnione przez kupującego w cenie oferty. 
 

Istnieje możliwość wcześniejszej weryfikacji w siedzibie PKM  Sp. z o. o. stanu wierzytelności.  
Wzór wykazu wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży dostępny do wglądu (bez 

możliwości kopiowania i fotografowania). 

Przystępując do składania oferty, Oferent bezwarunkowo akceptuje wszelkie postanowienia 

prawne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i wynikające z Ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000); szczególnie te, które 

dot. obowiązku informacyjnego zw. z gromadzeniem (zbieraniem) i przetwarzaniem danych 

osób fizycznych. 


