
Zapytanie ofertowe – naprawa sond paliwa 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

Opis przedmiotu 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 ).  

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.  

Oferta powinna zawierać informacje na temat ceny netto pojedynczej usługi 

wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia, wraz z kosztem zakupu części, przewodów, 

złączek, robocizną i innymi kosztami związanymi ze świadczeniem usługi.  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera informacje dotyczące usterek najczęściej 

występujących w powyższym systemie. Podczas realizacji usług może dojść do sytuacji, w której 

uszkodzeniu ulegnie inny element systemu, nieujęty w opisie przedmiotu zamówienia. Wobec 

powyższego, oferta powinna zawierać również cenę za godzinę pracy serwisanta. Awarie 

nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamówienia będą usuwane przez Wykonawcę. Rozliczenie 

czasu pracy nastąpi na podstawie iloczynu stawki za roboczogodzinę oraz ilości godzin 

przepracowanych przez serwisanta. Rozliczenie kosztów Wykonawcy związanych z zakupem części, 

których nie przewidziano w opisie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o faktury VAT 

przedstawione przez Wykonawcę. Zamawiający szacuje, że nie więcej niż 5% zamówień, 

realizowanych będzie na powyższych zasadach.  

Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest projekt umowy z wykonawcą, który 

stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zapisy projektu umowy należy bezwzględnie brać 

pod uwagę dokonując kalkulacji oferty.  

Warunki gwarancji: Wykonawca zapewni min 1 rok gwarancji na wykonaną usługę 

Termin realizacji prac: Realizacja prac związanych z przedmiotem zamówienia nastąpi w ciągu 7 dni 

roboczych od daty zlecenia.  

Warunki płatności: Termin płatności 21 dni od otrzymania faktury VAT. Podstawą do wystawienia 

faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru wykonanych prac. 

 

Sposób składania ofert: Oferty, w formie pisemnej, należy złożyć w Sekretariacie Przedsiębiorstwa, 

do dnia 19.07.2013, do godziny 10.00. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 30 dni. 

 

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


