
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura 

ZSZ/ P- 7.4 -01 

Ogłoszenie o zamówieniu 
 

Znak: SB /P – 40 /2015 

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 07 lipca 2015  r.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów roboczych sita bębnowego (blach 

perforowanych) pracującego na linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych (ZUOK) w Toruniu 

1. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia  

Dostawa obejmuje następujące elementy: 

1) element roboczy sita bębnowego wykonany z blachy S355J2 z otworami cylindrycznymi układ 

45° o średnicy 80 mm – 32 szt.: 

- długość    -    1165 mm, 

- szerokość     -    1097 mm, 

- grubość      -    8 mm, 

- średnica otworu A    -    80 mm, 

- wymiar T      -    100 mm, 

- margines na dłuższym boku (długość)    -     63 mm,   

- w marginesie znajdują się 4 otwory mocujące na śruby M 10 (stożkowe) o następującej 

  podziałce 20 – 375 – 375 – 375 – 20 mm, 

-  odległość środka otworów od brzegu blachy wynosi 20 mm, 

- margines na krótszym boku (szerokość)    -     60 mm,.   

- w marginesie znajdują się 4 otwory mocujące na śruby M 10 (stożkowe) o następującej 

  podziałce 20 – 352 – 353 – 352 – 20 mm,  

- odległość środka otworu od brzegu blachy wynosi 20 mm, 

 

2) element roboczy sita bębnowego wykonany z blachy S355J2 z otworami cylindrycznymi    

układ 45° o średnicy 20 mm – 16 szt.: 

- długość      -    1165 mm, 

- szerokość     -    1097 mm, 

- grubość      -    8 mm, 

- średnica otworu A    -    20 mm 

- wymiar T     -    30 mm 

- margines na dłuższym boku (długość)    -     63 mm,   

- w marginesie znajdują się 4 otwory mocujące na śruby M 10 (stożkowe) o następującej 

podziałce 20 – 375 – 375 – 375 – 20 mm, 

-  odległość środka otworu od brzegu blachy wynosi 20 mm,  

- margines na krótszym boku (szerokość)    -     60 mm,  

- w marginesie znajdują się 4 otwory mocujące na śruby M 10 (stożkowe) o następującej 

podziałce 20 – 352 – 353 – 352 – 20 mm, 

- odległość środka otworu od brzegu blachy wynosi 20 mm, 

 

Średnica bębna w którym zamontowane są blachy (8 szt.) wynosi 2950 mm,  

cięciwa jednej blachy wynosi 1132 mm, 



 

3) blacha perforowana z otworami cylindrycznymi układ 45° o średnicy 15 mm – 2 szt.: 

 - długość      -    1200 mm, 

- szerokość     -    1200 mm, 

- grubość       -    4 mm, 

- średnica otworu A      -    15 mm 

- wymiar T      -    25 mm 

- margines na boku -     min. 10 mm,   

 

2. Warunki płatności: 

1) Płatność za wykonaną dostawę dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy na 

podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT. 

2) Podstawą do wystawienia faktury będzie odbiór odbioru dostarczonych elementów. 

3) Termin płatności za wykonaną dostawę  nie  może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych 

od daty złożenia faktury w sekretariacie Zamawiającego. 

 

4) Wymagane dokument 

1) Formularz oferty 

 

5) Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

6) Termin wykonania  zamówienia –   4 tygodnie  od daty złożenia 

(pisemnego)zamówienia     

 

7) Kryteria oceny ofert - 100% cena – oferta z najniższą ceną.   

 

8) Cena oferty. Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

wraz  z kosztami transportu przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego  

w Toruniu przy ul. Kociewskiej 53 - ZUOK. Cena winna być wyrażona w PLN jako 

wartość netto ( bez podatku VAT) i wartość brutto z doliczeniem podatku VAT. W 

formularzu ofertowym należy również podać ceny jednostkowe dla poszczególnych 

asortymentów przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę wówczas Zamawiający wezwie 

do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż 

oferowane w złożonej ofercie. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji 

elektronicznej. 

 

9) Termin składania ofert  -   24.07.2015 r. , godz. 10.00. 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 – Sito bębnowe ” Nie otwierać przed dniem   24.07.2015 r., godz.10.00. 

 

10) Osoba do kontaktów 

Zastępca Kierownika ZUOK - Zbigniew Czyżniewski tel. kom. 691 150 088 

 

11) Informacja prawna  

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) – wyłączone spod rygorów przepisów 

ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 



przyczyn. Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą 

uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie 

poinformowany i wezwany do zawarcia umowy.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy  

 


