
            

 I. Zamawiający: 

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

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8 469 500 PLN 

II. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa bram segmentowych otwieranych na łańcuch ze standardowymi drzwiami 

przejściowymi, łącznie z ich montażem w budynku warsztatu głównego (myjnia 

samochodowa) na terenie bazy MPO sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159. 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

 Bramy winny być fabrycznie nowe, rok produkcji 2014, wielkość dostawy: 2 szt. 

Parametry techniczne bram: 

- płyta bram wykonana z podwójnych płyt stalowych o rozmiarach dopasowanych do 

dotychczasowych otworów bram, 

 –płyty wykonane z blachy stalowej, wnętrze pomiędzy blachami wypełnione pianką poliuretanową, 

grubość konstrukcji w granicach 42/40mm. Współczynnik izolacji cieplnej 1,64 W/m2K, 

- płyta stalowa bram zabezpieczona na zewnątrz i wewnątrz warstwą farby poliestrowej, pozostałe 

stalowe elementy bramy winne być ocynkowane ogniowo. Płyty bram malowane od wewnątrz na 

biało, na zewnątrz na kolor istniejących bram w budynku z fakturą stucco (skórka pomarańczy), 

- ościeżnica i prowadzenie: ościeżnica zamknięta profilowana, wykonana ze stali ocynkowanej z 

przykręconymi prowadnicami standard),  

- drzwi serwisowe standard, umiejscowione w bramie centralnie z samozamykaczem i zamkiem 

patentowym na klucz.  

- wyposażenie bram w otwieranie na łańcuch, 

- uszczelnienia; -uszczelka przypodłogowa z dwukomorowych profili z podwójną wargą, uszczelki 

boczne, uszczelki nadproża, uszczelki pomiędzy segmentami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- adaptacja otworów bram do zainstalowania nowych bram (wykonania konstrukcji pod montaż bram) 

i roboty budowlane z tym związane,  

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania dotychczasowych wymiarów otworów bram, 

- Wymagany minimalny okres gwarancji na bramy wynosi 24 m-ce.  
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Wykonawca może w siedzibie Zamawiającego dokonać oceny zakresu robót po uprzednim umówieniu 

spotkania z p. Teresą Licau – specjalistą ds. inwestycji i remontów Tel. 605 632 344 w poniedziałki, 

wtorki i środy od 8,oo do 14,oo. 

IV. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania umowy do dnia 10.06.2014r 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

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 spełniający parametry techniczne określone przez zamawiającego. 

4. Formularz ofertowy. 

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Teresa Licau – specjalista ds. inwestycji i remontów nr telefonu  56 63 98 139 lub 605 632 344. 

VIII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Dostawa bram 

segmentowych wraz z montażem” z adresem nadawcy na kopertach w siedzibie 

Zamawiającego (sekretariat) do dnia 06 maja 2014r. godz.10.oo Termin otwarcia ofert 

06 maja 2014r godz. 10.3o 

Okres związania z ofertą 30 dni. 

IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  Cena – 100% 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy uPzp. 

 

 Zatwierdził 

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 

/ - / Grzegorz Brożek 

 


