
 

 

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. Opis przedmiot zamówienia: 

-Dostawa gazów technicznych w butlach i transportem Wykonawcy  w szacunkowych ilościach zgodnie z  

załącznikiem  nr 1. 

- Najem od Wykonawcy 14 sztuk butli gazowych oznakowanych czytelnie i prawidłowo zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 
1.Posiadanie uprawnień do obrotu lub koncesję do dystrybucji gazów technicznych w butlach.  

2.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki produktu dla każdego rodzaju gazu 

technicznego stanowiącego przedmiot umowy. 

3. Zamówienia składane  będą na piśmie faksem i realizowane w terminie 24 godzin od dnia złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane dostawy w terminie 21 dni od daty złożenia faktury 

VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

6. Pozostałe warunki zostały określone w projekcie umowy. 

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 albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza 

niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. 

3. Formularz ofertowy załącznik nr 1                   

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

VIII. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z dopiskiem „GAZY TECHNICZNE” w siedzibie 

Zamawiającego (sekretariat) do dnia 05.12.2016 r. godz. 10:00. Termin otwarcia  ofert  05.12.2016 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.  

 


