
 Zaproszenie do składania ofert 

Zamawiający Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  Spółka  z o.o.  w  Toruniu  przy ul. 

Grudziądzkiej 159 zaprasza do składania ofert na naprawę, sprawdzenie oraz kalibrację sond 

paliwa GPS. 

             

I Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie pod względem technicznym poprawności działania 

systemu GPS  AWIA a w szczególności: sond paliwa, późniejsza ich regulacja, naprawa lub wymiana 

uszkodzonych części wraz z wymianą złączy, wykonaniem uszczelnień i innych niezbędnych prac oraz 

kalibracja zbiorników na paliwo z zainstalowaną sondą. Ponadto: ewentualna modyfikacja 

okablowania sond paliwowych, wraz z wykonaniem napraw lub wymiany komponentów oraz 

wymiana lub naprawa złącz zasilania i komunikacji analogowej urządzeń ( złącza Z1 ).  

 

II Sposób realizacji zamówienia . 

Przedmiot Zamówienia obejmować będzie około 20 pojazdów Zamawiającego, które wskazywane 

będą, po podpisaniu umowy z Wykonawcą, w częściowych zleceniach przedkładanych przez 

Zamawiającego. Zamawiający szacuje, że w ramach współpracy do sprawdzenia, regulacji i kalibracji 

będzie 10 sond paliwa, naprawa lub wymiana sond paliwa niezbędna będzie w 3 pojazdach,  wymiana 

złącz zasilania i komunikacji Z1 oraz modyfikacja okablowania niezbędna będzie w 10 pojazdach. 

III Termin wykonania zamówienia : 7 dni roboczych od daty zlecenia. Umowa będzie obowiązywać 

do 31.12.2013 r.  

IV Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  lub wariantowych. 

V Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu. 

1.aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie 

wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. 

2.Formularz ofertowy załącznik nr 1 

VI Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami   

Kierownik Wydziału Oczyszczania – Łukasz Naskręt, 0-56 63 98 112, 695 761 656 

 

VII Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem” Oferta  - naprawa GPS” w 

siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 19.07.2013 r. godz.1000  Termin otwarcia  ofert  

19.07.2013 r. godz.1015 

 

VIII Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : 

Cena – 95% 

Cena roboczogodziny pracy serwisanta – 5%. 

        


