
 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy  

               Opis przedmiotu zamówienia                                                        

                                       Dostawa narzędzi warsztatowych 

Z dnia 12.12.2013 r. Znak: NW/P-118/2013 

 

I.  Zamawiający: 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  Spółka  z o.o.  w  Toruniu  przy ul. Grudziądzkiej 159 

NIP: 879-016-92-80;  REGON: 870525973;  KRS: 0000151221;  Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi warsztatowych ,mechanicznych  narzędzi  do 

pielęgnacji terenów zielonych  i lekkich przyczep samochodowych. Dopuszcza się składania ofert 

częściowych zgodnie z szczegółowym  wykazem w załączniku nr 1: nr 2; nr 3. 

Zadanie nr 1 dotyczy dostawy narzędzi warsztatowych załącznik nr 1 

Zadanie nr 2 dotyczy dostawy mechanicznych narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych załącznik nr 2 

Zadanie nr 3 dotyczy dostawy lekkich przyczep samochodowych o dopuszczalne masie całkowitej   

750kg załącznik nr 3 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

Narzędzia wykazane w załączniku nr.1 muszą spełniać normy bezpieczeństwa, znak CЄ -  zgodność z 

wytycznymi UE, posiadające przeznaczenie do ciągłej pracy (dla profesjonalistów) gwarancja 12 

miesięcy . 

Mechaniczne narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych załącznik nr 2  muszą spełniać normy 

bezpieczeństwa  znak CЄ – zgodność  z wytycznymi UE, posiadające przeznaczenie do ciągłej pracy (dla 

profesjonalistów) gwarancja minimum 12 miesięcy. 

Przyczepy samochodowe lekkie o dmc. 750kg  muszą spełniać normy bezpieczeństwa  znak CЄ – 

zgodność z wytycznymi UE , posiadać świadectwo homologacji dopuszczające do ruchu ulicznego , 

przeznaczone do intensywnej eksploatacji, gwarancja minimum 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                     

IV. Termin wykonania zamówienia : do  27.12 2013 r.  

V. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych  . 

VI. 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.Opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr. 1 : nr 2; nr 3. 

3.Formularz ofertowy załącznik nr 2                       

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami   

Kierownik Działu technicznego   tel 56 63 98 141 

 



VIII. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z napisem „Narzędzia”; „Przyczepy”; 

„Wykaszarka” w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 17.12.2013 r.  godz.1000    Termin 

otwarcia  ofert  17.12. 2013 r. godz.1030 

Okres związania z ofertą 30 dni. 

IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : 

Cena – 100%            

 

                                       Zatwierdził 

             

             

    


