
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lemieszy wykonanych z blachy Hardox® 500  do 

następujących maszyn: ładowarki Volvo L90F  - 1 sztuka i  kompaktora Stavostroj Com 3000 

  – 1 sztuka  wraz z śrubami montażowymi. Przedmiot  zamówienia obejmuje również transport 

przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego  loco ul. Grudziądzka 159 .   

1. Wytyczne dotyczące lemieszy ( parametry techniczne) : 

 

1) Lemiesz do kompaktora Stavostroj Com 3000 składający się z czterech jednakowych 

elementów.  

Wymiary jednego elementu lemiesza: 

 

H 30 mm 
   L 980 mm 
   A 300 mm 
   B 10 mm 
   K 20 mm 
   T 110 mm 
   F 80 mm 
   D D1 D2 

    40 mm 40 mm 
  E E1 E2 E3 E4 

  225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 

C M16 
    



2) Lemiesz do Ładowarki Volvo  składający się z następujących elementów: 

a) Element zewnętrzny lemiesza w ilości 8 szt.: 

 
 

H 30 mm 
  L 560 mm 
  A 385 mm 
  B 10 mm 
  K 35 mm 
  T 150 mm 
  F 85 mm 
  D D1 D2 

   100 mm 100 m 
 E E1 E2 E3 

  114 mm 132 mm 114 mm 

C M20 
   

 

  



 

b) Element wewnętrzny lemiesza w ilości 4 szt. 

 

 

 

 

H 30 mm 
      L 1600 mm 
      A 300 mm 
      B 10 mm 
      K 35 mm 
      T 150 mm 
      D D1 D2 

       144 mm 144 mm 
     E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

  229 mm 247 mm 114 mm 132 mm 114 mm 247 mm 229 mm 

C M20 
       

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Śruby wraz z nakrętkami do montażu lemieszy z łbami stożkowymi zabezpieczonymi na 

kwadrat: 

a) M 16, długość 80 mm twardość 12.9 – 40 szt. 

b) M20 , długość 80 mm, twardość 12,9 – 100 szt. 

Otwory w lemieszach muszą być przystosowane do zamontowania ww. śrub. 

 

2.  Termin wykonania umowy:  od daty podpisania umowy do 31.10.2014 r.  

z tym, że dostawa realizowana będzie w dwóch partiach w terminie do trzech tygodni od daty 

złożenia zamówienia ( każda) : 

1)  pierwsza partia  dotyczy  dostawy kompletnego lemiesza do kompaktora oraz dwóch  

     kompletnych  lemieszy do ładowarki,  

2) druga partia dotyczy  dwóch  kompletów  lemieszy do ładowarki. 

3.  Warunki składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Spółki do dnia 26.03.2014  r.,  

godz. 10.00  na Formularzu ofertowym ( zamieszczonym na stronie  www.mpo.torun.pl) z dopisem 

na kopercie „ Zapytanie ofertowe -  Dostawa lemieszy – nie otwierać  przed dniem 26.03.2014 r., 

godz. 10.00. 

4. Oferta winna zawierać: 

1) Formularz ofertowy z wyszczególnieniem ceny poszczególnych elementów dostawy: 

a)  lemiesz do kompaktora – jeden komplet,  

b) lemiesze do ładowarki Volvo L90F – cena poszczególnych elementów, cena śrub 

     mocujących z nakrętką za jedną sztukę, 

c)  koszt transportu do ZUOK – 2 szt.  

wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że wykonawca wykonania przedmiot zamówienia  

(lemiesze) ze stali Hardox® 500 i dokument np.: certyfikat potwierdzający jakość 

oferowanej stali. Nie złożenie opisanych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem 

oferty, jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.  

2) Zaparafowany projekt umowy.  

 

5. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

6. Kryteria oceny ofert – oferta z najniższą ceną rozumianą jako całkowity koszt dostawy 

wraz z kosztami transportu.  

 

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą  

Wszelkie pytania dotyczące realizacji usługi proszę kierować do z-cy kierownika ZUOK 

 Zbigniewa Czyżniewskiego tel. mobil:  691 150 088:    

e-mail:   zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl 

 

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

– wyłączone spod rygorów przepisów ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

http://www.mpo.torun.pl/
mailto:zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl


unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na temat wyboru oferty 

najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej  

do kontaktów z wykonawcami. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (D.U z 2013 

roku poz.  907 z póź. zm. ), 

 

9. Zawarcie umowy 

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

poinformowany w sposób pisemny (fax. lub  droga elektroniczna pod wskazany w ofercie 

adres)  i wezwany do zawarcia umowy.   

 

10. Załącznik: 

1) Formularz ofertowy – zał.1  

2) Projekt umowy 

 

  


