
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura 
ZSZ/ P- 7.4 -01 

Ogłoszenie o zamówieniu  
 

Znak:  DK /P – 66  /2014 
 

 
 
 

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia  2014  r.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego kontenera do opróżniania pojemników 

podziemnych. 

1. Parametry techniczne kontenera 

 Dno – blacha S235 gr.5.0 mm  

 Ściany boczne - blacha S235 gr.3.0 mm 

 Długość ramy 6500 mm  

 Wymiary wewnętrzne kontenera długość 
 
 5250 mm, szerokość  2300 mm, wysokość 

2000 mm 

--    Hak zaczepowy  

- materiał pręt F50  C 180 GW 

 - wysokość od podłoża 1570 mm .   

 Wzmocnienie ścian kontenera :profil nie mniejszy niż 80x50x4zg. umiejscowione nie 

rzadziej niż co 750 mm. 

 Wolna przestrzeń do montażu żurawia 1200 mm . 

 Płyta montażowa o grubości 25 mm 

 W przedniej ścianie wycięcie pod ramię żurawia 

 Wzmocnienie podłogi kontenera :profil nie mniejszy niż 100x60x4 zg 

 Wzmocnienie drzwi kontenera :profil nie mniejszy niż 80x60x4 zg 

 Drzwi tylne dwuskrzydłowe na minimum trzech zawiasach  

 Płozy dwuteownik 180 gw 

 Wieniec kontenera wykonany z rury F90 

 Rolki 2 sztuki na łożyskach ślizgowych  F160 x 300 

 Centralne zamknięcie drzwi  

 Stopnie na ścianie czołowej na zewnątrz i wewnątrz kontenera 

 Haczyki pod siatkę wokół kontenera 

 Spawy ciągłe 

 Zamknięcie kontenera przesuwne plandekowe 

 W  ścianach bocznych kontenera okna z pleksi 2 m x 1 m 

 Kontener malowany farbą podkładową – alkilową , farbą nawierzchniową –  

RAL 6001 alkidową 

 Grubość całkowita powłoki farby podkładowej i nawierzchniowej min. 80 um.  

 W 1/3 długości kontenera uchylna przegroda działowa otwierana i zamykana 

centralnie z boku pojemnika 

 Uwaga- Kontener musi być przystosowany do korzystania z systemu – ELLERMAN 

 DR-06/06 

2. Termin wykonania zamówienia: Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi  

w terminie do 31.12.2014r. 

 



3. Termin płatności: Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną dostawę w terminie 30 

dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury VAT w formie przelewu 

bankowego na konto Wykonawcy. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, a także, że oferowane  dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej. 

2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 

3) Opis oferowanego kontenera wraz z fotografią lub folderem handlowym.  

     

6. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami   
          Wojciech Dąbrowski – Specjalista ds. wywozu, nr telefonu 56 63 98 121. 

 

7. Składanie ofert 

Oferty sporządzone według formularza ofertowego należy składać w zamkniętych   kopertach 

z napisem „Dostawa nowego kontenera do opróżniania pojemników podziemnych” w 

siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 08.12.2014 r. do godz.10
00

 .  Otwarcie ofert 

nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pokój 312) w dniu 08.12.2014 r. o godz.10
15

.  

Sprawę prowadzi Renata Markiewicz  

 

8. Okres związania ofertą - 20 dni. 

 

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : Cena – 100% - najtańsza oferta  

 

10. Sposób obliczenia ceny oferty: 

Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z kosztami 

transportu kontenera do siedziby zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.  

Cena winna być wyrażona w PLN jako wartość netto ( bez podatku VAT) i wartość brutto  

z doliczeniem podatku VAT.  

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 

realizacji zamówienia.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy  

 


