
 

 

Ogłoszenie 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu prosi o złożenie oferty na 

dostawę materiałów do podniesienia studni gazowy o kolejny poziom do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 53. 

 

Wytyczne dotyczące realizacji usługi: 

1. Termin realizacji usługi: 4 tygodnie od dnia zamówienia. 

2. Dokładny zakres dostawy materiałów obejmuje: 

- dostawa 50 szt. filtrów gazowych o dł. 2 mb, wykonanych z rury PE100 SDR11 Dn 110, na 

obu końcach filtra musi być wykonany gwint  (zewnętrzny i wewnętrzny - wzór gwintu 

dostępny w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy 

 ul. Kociewskiej 53), filtr musi posiadać perforację  fi 10 mm w ilości nie mniejszej niż 20 

otworów na płaszczyźnie rury o wymiarach  100 mm x 100 mm na ok. 80 % powierzchni 

całkowitej rury. 

- dostawa 102 mb rury PE100 SDR11 Dn 63 w odcinkach prostych o długości 6m. 
 
Cena ww. elementów musi zawierać koszty transportu do Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Toruniu. 

 
Warunki płatności: 

1. Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem na konto Zleceniobiorcy  

na podstawie wystawionej faktury VAT. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół z odbioru ww. elementów. 

3. Termin płatności za wykonaną usługę –  nie mniej niż 14 dni kalendarzowych od dnia 

złożenia faktury w sekretariacie zamawiającego.  

Oferta winna  zawierać: 

1. Wycenę całości dostawy ww. elementów: 

- cenę 1 szt. filtru gazowego, 
- cenę 1 mb rury PE100 SDR11 Dn 63, 

2. Przewidywany termin dostawy ww. elementów 

3. Okres związania z ofertą: 30 dni. 

Wybrany wykonawca dostanie zamówienie na wykonanie usługi. 
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 Ofertę w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie 
opatrzonej opisem „ Oferta –Dostawa filtrów gazowych– nie otwierać przed dniem zakończenia 
postępowania.” należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w 
Toruniu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia naboru ofert. 
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami Specjalista ds. utrzymania ruchu - Marek Organiak, 
tel.: 56 610 80 03, tel. Komórkowy: 601 161 185. 

 

 

 

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.  

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

 


