
 

 

 

    Zapytanie ofertowe  otwarte 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.  w Toruniu ul. Grudziądzka 159 zaprasza do złożenia 

oferty cenowej na: 

I. Przedmiot zamówienia:  

Regeneracja  szczotek do mechanicznych zamiatarek ulicznych i dostawa wiązek wykonanych ze stali 

sprężynowej i z plastiku (polipropylen PPN) w asortymencie określonym w załączniku nr. 1 

II. Sposób realizacji zamówienia . 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiązek z polipropylenu i ze stali sprężynowej B-050 do regeneracji 

szczotek talerzowych oraz regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek mechanicznych. Wykonawca na 

swój koszt odbiera i dostarcza szczotki do regeneracji  i    po regeneracji do siedziby Zamawiającego. 

Zamówienia składane będą na piśmie i realizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane dostawy 

częściowe w terminie 21 dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu bankowego na 

konto Wykonawcy. 

III. Termin wykonania zamówienia od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  lub wariantowych. 

V Wymagane dokumenty i oświadczenia; 

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

wystawiony 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.Formularz ofertowy załącznik nr 2 

VI Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami 

p.o. Kierownik Działu Technicznego Tomasz Mucha,  tel. 601 649 348 

VII Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „SZCZOTKI” w siedzibie 

Zamawiającego (sekretariat) do dnia 02.12.2016 r. do godz. 10.00 Termin otwarcia ofert 02.12.2016 r. 

godz. 10.15 

- okres związania ofertą 30 dni 

- 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.  

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

2) Projekt umowy  



 

 

 


