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Ogłoszenie z dnia 11 czerwca  2015  r.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów gazowych i rur perforowanych służących   do 

podniesienia istniejących studni gazowych na składowisku odpadów w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 53 

 

1. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia  

1)  dostawa 50 filtrów gazowych o dł. 2 mb wykonanych z rury PE100 SDR11 Dn 110 

      gwintowanych  na obu końcach,  (wzór gwintu dostępny w Zakładzie 

      Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 53), 

      perforowanych  o wielkości otworów wynoszącym  fi 10 mm w ilości nie mniejszej 

      niż 20 otworów na płaszczyźnie rury o wymiarach  100 mm x 100 mm na  ok. 80 %  

      swojej  powierzchni całkowitej. 

2)  dostawę 204 mb rury PE100 SDR 11 Dn 63 w odcinkach prostych o długości 6 lub 12 

      mb. 

 

2. Wymagane dokument 

1) Formularz oferty 

2) Zaparafowany projekt umowy 

 

3. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

4. Termin wykonania  zamówienia –   14 dni  od daty zawarcia umowy    

 

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

 

6. 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. 

 

7. Termin składania ofert  - 16.06.2015 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 – Filtry gazowe ” Nie otwierać przed dniem   16.06.2015 r., godz.14.00.  

 



 

 

8. Osoba do kontaktów 

Marek Organiak - Specjalista ds. utrzymania ruchu  tel. kom. 601 161 185. 

 

9. 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  

Projekt umowy  

 


