Zapytanie ofertowe otwarte
I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu ul. Kociewska 53 kwasu
siarkowego o stężeniu nie mniejszym niż 96% w ilości 6000 kg(+-3%) do instalacji odwróconej osmozy.
III. Sposób realizacji zamówienia:
W ramach zamówienia należy dostarczyć 6000 kg (+-3%) kwasu siarkowego o stężeniu 96%.
Miejsce dostawy: 87-100 Toruń, ul. Kociewska 53
W ramach zamówienia należy przepompować kwas do instalacji Zamawiającego (zamawiający posiada
własną pompę)
IV. Termin wykonania zamówienia – do dnia 30.06.2016 r.(godziny dostawy od 7 do 12).
V. Warunki płatności
1. Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczną ilość dostarczonego kwasu siarkowego
2. Płatność w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury VAT do sekretariatu
Zamawiającego.
VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Formularz ofertowy załącznik nr 1
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę ofertową należy wskazać w Formularzu oferty wg Załącznika nr 1.
2. Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe wskazane w Formularzu oferty mają być wyrażone
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, czyli musi
uwzględniać
wszystkie
wymagania
zapytania
ofertowego
i
obowiązującego
prawa,
a także wszelkie nakłady i prace które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,
w szczególności musi zawierać koszty transportu przedmiotu zamówienia do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 53.
IX. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
Specjalista ds. utrzymania ruchu – Zbigniew Czyżniewski , Tel.: 56 610 80 02, Tel. Komórkowy:
691 150 088
X. Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Oferta –Dostawa kwasu
siarkowego – nie otwierać przed dniem 21.06.2016 r.” należy złożyć w sekretariacie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu do dnia 21.06.2016 r.
X. Okres związania ofertą 30 dni
XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
Cena - 100%
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – 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. Wykonawcom nie przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(D.U z 2015 roku poz. 2164),
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