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Ogłoszenie z dnia 6 czerwca  2016  r.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 000 kg drutu do automatycznej prasy   

hydraulicznej Anis Trend 

 

1. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia  

1) Średnica drutu 3,2 mm. 

2) Miękkość i średnica drutu musi być jednakowa dla całości dostawy. 

3) Drut zwijany w kręgi o wadze 150- 250 kg sztuka. 

4) Drut wyżarzony, miękki i zaoliwiony 

5) Wytrzymałość drutu 350 – 400 MPa.  

6) Wielkość zamówienia – 14 000 kg. (+_ 2%)  

7) Cena drutu musi zawierać  koszt dostawy drutu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 37 oraz koszt palet. 

8) Drut należy dostarczyć na co najmniej 10 paletach. 

9) Do dostarczonego drutu należy załączyć zaświadczenie o jakości drutu. 

 

2. Wymagane dokument 

1) Formularz oferty 

 

3. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

4. Termin wykonania  zamówienia –   14 dni  od daty zawarcia umowy    

 

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

 

6. Termin składania ofert  - 10.06.2016 r. , godz. 14.00. 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 – Drut do prasy hydraulicznej ” Nie otwierać przed dniem  10.06.2016r., 

godz.14.00.  

 

7. Osoba do kontaktów:  

Marek Organiak - Specjalista ds. utrzymania ruchu  tel. kom. 601 161 185. 

8. Informacja prawna  

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

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) – 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  

 


