
            

Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu  

przy ul. Grudziądzkiej 159 

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973;  

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS: 0000151221;  Kapitał zakładowy: 8 469 500 PLN 

 

II. Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych pojemników do zbierania 

      odpadów wykonanych  z tworzyw sztucznych i  kontenerów metalowych. 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załącznik nr 1do niniejszego 

ogłoszenia. Integralną częścią niniejszego zamówienia jest projekt umowy, którego 

postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę.  

IV. Termin wykonania zamówienia:  

Zadanie 1    - Kontenery  metalowe  : 6 tygodni od daty zawarcia  umowy 

Zadanie 2  – Pojemniki z tworzyw :  8 tygodni od daty zawarcia umowy  

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. 

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  

 Zadanie 1 – Kontenery metalowe 

Zadanie 2  -  Pojemniki z tworzyw sztucznych 

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia lub na całość. 

VI. Wymagane dokumenty  

1. Formularz ofertowy. 

2. Zaparafowany wzór umowy 

 

Zintegrowany System Zarządzania 
Procedura Zakupy 

P/ZSZ-7.4-01  

OGŁOSZENIE  

Dostawa  

KONTENERY METALOWE  I POJEMNIKI  

Z TWORZYW SZTUCZNYCH  

PO/P - 47/2015  



VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Wojciech Dąbrowski, Specjalista ds. Wywozu Tel.: 56-63 98 121 

VIII. Termin i miejsce składania ofert  

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Pojemniki do zbierania odpadów 

Zadanie ……../ wpisać odpowiednio”   i  adresem Wykonawcy. Oferty należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia  22.09.2015 r.  godz.10.00.  Termin otwarcia 

ofert 22.09.2015 r. godz. 10.15.  Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.  

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

Cena oferty. 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. W załączonym wzorze umowy należy wpisać 

ceny jednostkowe dla poszczególnych asortymentów przedmiotu zamówienia. 

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. 

 

X. Okres związania  ofertą wynosi  - 30 dni. 

XI. 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 

zawarcia umowy.  

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

2. Formularz ofertowy  

3. Projekt umowy  


