
 

I. Zamawiający: 

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

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 13 618 000 PLN 

II. Przedmiot zamówienia: przyczepa  

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

 wymiary wew. 2500x1500x390 mm 

 DMC 550 -750 kg 

 ładowność 290 – 490 kg 

 układ jezdny: oś, resor piórowy, amortyzator,  

 koła 185/70R14 

 dyszel typu V stały gięty z blachy (gr. 3 mm) o podwyższonej wytrzymałości 

 rama wykonana z profili zamkniętych, spawana, ocynkowana ogniowo całościowo 

 powierzchnia ładunkowa wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej   o           

grubości . 9-12 mm, 

 4 uchwytu podłogowe do mocowania ładunku 

 burty podwójne  z profili, poszyte blachą ocynkowaną, burta tylna otwierana 

 stelaż z plandeką wysokość 160 cm 

 plandeka w kolorze zielonym RAL 6001 

 oświetlenie diodowe 

 hamulec ręczny 

 koło zapasowe 

 koło podporowe 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Do 2 tygodni od daty podpisania umowy 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.   

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych. 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

   1. Formularz ofertowy 

   2. Odpis właściwego rejestru lub  z centralnej ewidencji  i  informacji o działalności gospodarczej.  

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy posiadają wiedzę i doświadczenia, 
dysponują potencjałem technicznym ora osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz 

znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

Zintegrowany System Zarządzania 

P/ZSZ-7.4-01 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przyczepa DP/P -48/2016  



VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Witold Lewandowski, Specjalista Wydziału Wywozu  tel.: 56-63 98 135 

IX. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  

„Przyczepa” z adresem nadawcy na kopertach w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) 

do dnia 17.11.2016 r. godz. 10.00. Termin otwarcia ofert 17.11.2016 r. godz. 10.30 

Okres związania  ofertą wynosi 30 dni. 

X. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  Cena – 100% 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.  

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy  ustawy Pzp. 

 

  

 

 

 

 

 


