
 

 

                                                                Zapytanie ofertowe otwarte 

 

                                            

I.  Zamawiający: 

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

NIP: 879-016-92-80;  REGON: 870525973;  KRS: 0000151221;  Kapitał zakładowy: 13.618.000 PLN 

II. Przedmiot zamówienia: 

-Dokonywanie przeglądów i konserwacji oraz drobnych napraw urządzeń dźwigowych zgodnie  z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. a 

wyszczególnionych w załączniku nr1  niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.                       

Prowadzenie „Dziennika konserwacji urządzeń dźwigowych „                                         

Telefoniczna dyspozycyjność w przypadku awarii urządzeń dźwigowych. 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 
Posiadanie uprawnień do konserwacji: dźwignic , suwnic, wciągników, żurawi przenośnych i stacjonarnych, 

podestów ruchomych, przewoźnych i stacjonarnych Kategoria II-M; I-E; II-M; E-II; M-II oraz wózków 

jezdniowych podnośnikowych Kategorii IWJK. 

IV. Termin wykonania zamówienia : od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  lub wariantowych. 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

1.Aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

wystawiony 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.Opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr1 „Wykaz ilościowy urządzeń dźwigowych. 

3.Formularz ofertowy załącznik nr 2                                        

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami   
p.o. Kierownik Działu Technicznego Tomasz Mucha, nr telefonu 601 649 348 

VIII. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z napisem „DŹWIGI” w siedzibie Zamawiającego 

(sekretariat) do dnia 07.12.2016 r.  godz10:00.   Termin otwarcia  ofert  07.12.2016 r. r. godz. 10:30 

Okres związania z ofertą 30 dni. 

IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : 

Cena – 100%  

 

 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.  

          


