
 

 
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura 

P/SZJ-P-8.4-01  

Ogłoszenie o zamówieniu 
 
 

Znak:  DS/P–47/2017 z dnia 12 października  2017 r. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 000 kg (± 2%) drutu do automatycznej 

prasy hydraulicznej Anis Trend 

 
1. Zamawiający  

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 

Toruń, NIP 879-016-92-80, Regon 870525973 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1) Wielkość zamówienia - 12.000 kg (± 2%) 

2) Średnica drutu 3,2 mm. 

3) Wytrzymałość drutu 350 – 400 MPa. 

4) Drut musi być wyżarzony, miękki i zaoliwiony,  

5) Parametry drutu (miękkość i średnica)  muszą być jednakowe dla całości dostawy. 

6) Drut zwijany w kręgi o wadze 150- 200 kg sztuka. 

7) Drut należy dostarczyć na co najmniej 10 paletach. 

8) Do dostarczonego drutu należy dołączyć dokumentny poświadczające parametry drutu. 

9) Cena drutu musi zawierać koszt dostawy drutu do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 53 oraz koszt palet. 

3. Warunki płatności 

1) Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem na konto Zleceniobiorcy 

na podstawie wystawionej faktury VAT. 

2) Podstawą do wystawienia faktury będzie dokument potwierdzający odbiór dostawy. 

3) Termin płatności za wykonaną usługę nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych od daty 

złożenia faktury w sekretariacie Zamawiającego. 

4. Termin wykonania  zamówienia –   21 dni od daty złożenia zamówienia 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Wymagane dokumenty 

1)   Formularz oferty 

7. Termin związania ofertą – 30 dni 

8. Kryteria oceny ofert - 100% cena  

9. Termin składania ofert - 23.10.2017 r. , godz. 14.00. Ofertę należy złożyć na formularzu 

ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty w zamkniętych 

kopertach należy składać w sekretariacie. Koperta winna posiadać opis „Oferta – dostawa 

drutu do prasy Anis Trend - nie otwierać przed dniem 23.10.2017 r., godz.14.00”. 

10. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Zbigniew Czyżniewski - Specjalista ds. utrzymania ruchu  tel. kom. 691 150 088. 

11. Informacja prawna 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 


