
 

 

 

 

Ogłoszenie  

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup i dostawa fabrycznie nowej baterii 
trakcyjnej do wózka widłowego akumulatorowego typu Doosan B15T – 5 . 

 

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  
 

 Bateria trakcyjna typ 48V 4EPZS500 posiadająca następujące parametry: 

 - ogniwa trakcyjne typ 4 EPZS 500, 
      - ilość ogniw trakcyjnych w baterii 24 szt, 

      - pojemność znamionowa baterii  Ks  500, 

      - napięcie znamionowe  48 V, 
 Bateria trakcyjna kwasowa zbudowana z ogniw z dodatnimi płytami pancernymi, 

 Skrzynia baterii metalowa z kwasoodporną powłoką stanowiącą izolator baterii od konstrukcji 

wózka, 

 Łączniki ogniw skręcane, 
 Przewody podłączeniowe z wtyczką typ   , 

 Bateria winna być wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody destylowanej w 

ogniwach (BFS), 
 Zbiornik na wodę do BFS minimum  30 litrowy, 

 Bateria gotowa do natychmiastowej eksploatacji, 

 Bateria fabrycznie nowa, 

 Gwarancja minimum 24 miesięcy, 
 Instrukcja użytkowania ( w języku polskim), 

 Deklaracja zgodności CE.  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA I SPAOSÓB ZAPŁATY ZA 

WYKONANIE ZAMÓWIENIA   
    

1. Dostawa baterii obejmie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Miejsce dostawy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) Toruń ul. 
Kociewska 53. 

3. Termin realizacji dostawy tj. 40 dni od dnia złożenia zamówienia.  

4. Rozliczenie w Wykonawcą nastąpi jedną fakturą.  

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany 

przez Strony.  

6. Termin płatności nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostarczenia faktury  Zamawiającemu wraz z 

protokołem odbioru.  

 

Miejsce i termin składania OFERT 

 

 Ofertę w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w zamkniętej 

kopercie opatrzonej opisem „ Oferta –Dostawa  baterii trakcyjnej do wózka widłowego – nie 

otwierać przed dniem zakończenia postępowania.” należy złożyć w sekretariacie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

naboru ofert. 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami jest Zbigniew Czyżniewski – specjalista ds. 

utrzymania ruchu –  Tel. 56 610 80 02 
 
 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz.2164 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: 

1) Formularz ofertowy 

 


