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Ogłoszenie o zamówieniu  
 

Znak:  NP/P – 27 /2015 

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia  18 maja  2015   r.  

 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest naprawa metalowych pojemników i kontenerów  

 w następujących asortymentach i ilościach:  

Lp. Typ pojemnika Wielkość zamówienia 

[sztuk] 

Uszkodzenie pojemników  

1 Pojemnik metalowy  PA- 1100 30 powyżej 50% pojemnika/*   

2 Kontenery KP- 7 – 6,5 m (zakryte)  6 powyżej 50% pojemnika/*   

 

*Wykonawca może zastąpić asortyment odpowiednimi pojemnikami fabrycznie 

   nowymi o tej samej pojemności. W takim przypadku Wykonawca  winien                 

   oświadczyć, że nie będzie remontował pojemników i zaoferuje zastępczo pojemniki  

    fabrycznie nowe. 

 

 Zakres prac remontowych pojemników metalowych, lakierowanych o pojemności  

1100 litrów: 

1) wymiana  poszycia  pojemnika – ( powyżej 50% powierzchni ), 

2) wymiana brakujących pokryw pojemnika, 

3) wymiana lub naprawa wzmocnienia nośnego,   

4) naprawa układu jezdnego pojemnika (obrotnice), montaż brakujących kółek, 

5) przygotowanie powierzchni zewnętrznych przed malowaniem przez śrutowanie, 

6) pojemnik malowany farbą podkładową – alkidową , 

7) pojemnik malowany farbą nawierzchniową  - RAL 6001 alkidowa,  

8) grubość całkowita powłoki farby podkładowej i nawierzchniowej min.80 μm,  

9) pojemnik po remoncie musi posiadać wszystkie cechy użytkowe pojemnika 

nowego, 

10) pojemnik ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego. 

 

Zakres  prac  remontowych  kontenera  KP 7 - 6,5m³ ( zakryte ) 

1) wymiana zużytego poszycia bocznego - 2 mm, podłogi - 3mm, zadaszenia - 2 mm           

( powyżej 50% powierzchni ), 

2) wymiana , naprawa tylnej  pokrywy  kontenera, 

3) wymiana , naprawa  ramy i płóz  kontenera,  

4) przygotowanie powierzchni zewnętrznych przed malowaniem przez śrutowanie, 

5) kontener malowany farbą podkładową – alkidową, 

6) kontener malowany farbą nawierzchniową – RAL 6001 alkidowa,  



7) wykonanie oznakowania kontenera w/g podanego wzoru, 

8) kontener po remoncie musi posiadać wszystkie cechy użytkowe kontenera nowego, 

9)  kontener ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.  

 

2. Termin płatności:  

Zamawiający dokona zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot dostawy  w terminie 30 dni 

od daty złożenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

3. Sposób obliczenia ceny oferty: 
1) Cena oferty jest cena ryczałtową. Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania 

przedmiotu zamówienia wraz  z kosztami transportu przedmiotu zamówienia 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.  

2) 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. 

 

4. Wymagane dokumenty:  

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

o działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data 

ich wydania nie będzie wcześniejsza niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

2) Formularz oferty. 

3) Zaparafowany projekt umowy. Proszę wpisać do treści §4 ust.2  ceny jednostkowe . 

 

5. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

6. Termin wykonania  zamówienia –   od daty zawarcia umowy do  20 lipca 2015  r.    

Termin wykonania zamówień częściowych 3 tygodnie od daty złożenia zamówienia   

 

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

 

8. Termin składania ofert  - 25.05.2015 r. , godz. 10.00. Ofertę należy złożyć na 

formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty  

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Zamawiającego. Koperta 

winna posiadać opis „ Oferta – Naprawa pojemników i kontenerów ” Nie otwierać 

przed dniem   25.05 2015 r., godz.10.00. Sprawę prowadzi Renata Markiewicz  

 

9. Osoba do kontaktów: Wszelkie pytania  w sprawach merytorycznych związanych  

z zamówieniem proszę kierować do specjalisty ds. wywozu pana  Wojciecha 

Dąbrowskiego,  –tel.56 63 98 121 

 

10. 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, którzy złożyli oferty  

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: 

1) Formularz ofertowy  

2) Projekt umowy  

 


