
 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura 

ZSZ/ P- 7.4 -01 
Ogłoszenie o zamówieniu 

 

Znak:  DK /P –  8 /2015 

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 1 grudnia  2015  r.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem do siedziby Zamawiającego 

położonej w Toruniu przy ul. Kociewskiej 53,  150 Mg(+/_ 5% ) kamienia płukanego  

frakcji 16 -32 mm.    

 

1. Wymagane dokument 

 Formularz oferty. 

 

2. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

3. Termin wykonania  zamówienia –   2 tygodnie od daty złożenia zamówienia. 

4. Warunki płatności: 

Płatność za wykonaną dostawę dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy 

na podstawie wystawionej faktury VAT. 

Podstawą do wystawienia faktury będą kwity wagowe. 

Termin płatności za wykonaną dostawę  –  14 dni kalendarzowych od dnia złożenia 

poprawnie wystawionej faktury VAT w sekretariacie Zamawiającego.      
 

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

Cena oferty 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 cenę jednostkową 1 Mg 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. 

6.   

 

7. Termin składania ofert  -  8.12.2015 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 – Dostawa kamienia ZUOK” Nie otwierać przed dniem  8.12.2015 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 realizacji zamówienia/lub 

zawarcia umowy.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy  

 


