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Ogłoszenie z dnia 08.06. 2015  r.  

 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów do ogrodzenia placu 

magazynowego na odpady przemysłowe : 

1)  brama dwuskrzydłowa o szerokości (światło) 6000 mm i wysokości  2000 mm wykonana 

z profila min. 60x40 wypełniona panelem kratowym 3d przykręcanym do konstrukcji 

bramy ze słupami. Brama winna być zabezpieczona antykorozyjnie – ocynk  -  

1 szt. 

2) słupek ogrodzeniowy wykonany z profila/rury o średnicy/boku nie mniejszym niż  40 mm 

wysokości 2600 mm zabezpieczony antykorozyjnie – ocynk - 70 szt. 

Słupek z jednej strony winien być zakończony daszkiem lub zaślepką. 

3) siatka leśna o wysokości 2000 mm oczka o szerokości 300 mm na wysokości  11 szt. 

oczek w rozstawieniu 2 szt. co 100 mm; 3 szt. co 150 mm pozostałe co 200 mm. Siatka 

winna być  zabezpieczona antykorozyjnie  -ocynk - 180 mb. 

4) drut do naciągania siatki fi 3.2 ocynkowany - 500,mb 

5) Przelotka do montowania drutu do słupków - 280 szt. 

 

2. Wymagane dokument 

1) Formularz oferty 

 

2. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

3. Termin wykonania  zamówienia –   21 dni  od daty złożenia zamówienia    

 

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

 

5. Termin płatności – nie krótszy niż 14 dni licząc od daty poprawnie wystawionej faktury 

VAT. 

   

6. Sposób obliczenia ceny  

1) Cena oferty musi być wyrażona w PLN. 

2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym. Cena oferty  musi 

być wyrażona cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny w tym cena oferty  

i ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3) Cena netto oferty jest to cena wymieniona w formularzu ofertowym bez podatku od 

towarów i usług VAT rozumiana jako suma iloczynów cen jednostkowych 

poszczególnych asortymentów i wielkości zamówienia podanej przez 

Zamawiającego w pkt.1 niniejszego ogłoszenia . Cena winna uwzględniać 

wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z kosztami transportu przedmiotu 

zamówienia do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego przy ul. Kociewskiej 

37 w Toruniu  - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. 

4) Cena brutto rozumiana jako suma ceny netto i kwoty należnego podatku VAT. 

 



 

 

 

7. Termin składania ofert  -     15 .06.2015 r. , godz. 10.00. Ofertę należy złożyć na 

formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty  

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie. Koperta winna posiadać opis  

„ Oferta – Ogrodzenie placu ” nie otwierać przed dniem  15.06.2015 r., godz.10.00.  

 

8. Osoba do kontaktów:  

Zbigniew Czyżniewski -  Zastępca kierownika ZUOK  – Tel. kom - 691 150 088 

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  

 


