
            

 I. Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzka 159 

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8 469 500 PLN 

II. Przedmiot zamówienia: Odbiór kontenerów własnym transportem 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

 posiadanie minimum jednego pojazdu hakowego, umożliwiającego odbiór kontenerów  

o pojemności od 3,5 m
3
 do 30 m

3
 

 wpis do rejestru działalności regulowanej w Obrowie i Gniewkowie 

 decyzja na transport odpadów 

 realizacja kursu w ciągu 24 godz. od zgłoszenia e-mailem 

 przewidywana ilość kursów w miesiącu: 5 -  Gniewkowo, 25 - Obrowo 

 odbiór kontenerów z jednej lokalizacji w Gniewkowie oraz jednej w Obrowie 

 Kurs obejmuje: odbiór pustego kontenera z ul. Grudziądzkiej 159 lub Kociewskiej 43, 

przejazd do wskazanego punktu w Gniewkowie lub Obrowie, rozładunek pustego kontenera, 

załadunek pełnego, przejazd na ul. Kociewską 43, rozładunek kontenera, koniec trasy 

 kontenery stanowią własność Zamawiającego 

 każdorazowo dowodem potwierdzającym wykonanie usługi jest podpis na wadze  

ul. Kociewska 43. 

 zagospodarowanie odpadów leży po stronie Zamawiającego 

 przewidywana ilość kilometrów ok. 6.000. 

 płatność za usługę 2 razy w miesiącu 

 

IV. Termin wykonania zamówienia:  

 od podpisania umowy do 31.12.2015 r.  

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych. 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wzór umowy 

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Wojciech Dąbrowski, Specjalista ds. Wywozu Tel.: 56-6398121 
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VIII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Odbiór kontenerów 

własnym transportem”, z adresem nadawcy na kopertach w siedzibie Zamawiającego 

(sekretariat) do dnia 19 października 2015 r. godz.10.00 Termin otwarcia ofert  

19 października  2015 r. godz. 10.30 

Okres związania  ofertą wynosi 30 dni. 

IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  Cena – 100% 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy uPzp. 

 

   


