
     

 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  300 szt. tabliczek na pamiątkowe kamienie na 

cmentarz dla zwierząt oraz 25 szt. opakowań  kleju do ich mocowania. 

 

Wytyczne dotyczące realizacji usługi 
1. Tabliczki wykonane z dibondu, kolor srebrny matowy o grubości  3 mm. 

2. Wielkość tabliczki 150 mm x 70 mm. 

3. Na tabliczce należy wygrawerować imię zwierzęcia (grubość liter 4 mm) oraz datę zgonu lub lata 

życia (grubość liter 2 mm). 

4. Minimalna ilość jednokrotnego zamówienia – 1 szt. 

5. Przygotowaną tabliczkę należy dostarczyć w terminie siedmiu dni roboczych do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37 

6. Dostawa kleju do montażu tabliczek na kamieniach polnych o pojemności nie mniejszej niż 250 ml. 

(25 sztuk sukcesywnie w tracie trwania umowy). 

7. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną lun telefonicznie . 

 

Warunki płatności: 

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

wystawionej faktury VAT. 
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie odbiór co najmniej 5 tabliczek. 

3. Termin płatności za wykonaną usługę nie krótszy niż 21 dni kalendarzowych od daty złożenia 

poprawnie  wystawionej faktury  w sekretariacie Zamawiającego. 

 

Oferta winna  zawierać: 

1. Całkowitą cenę zamówienia (wykonanie i dostarczenie 300 tabliczek i 25 opakowań kleju). 

2. Cenę jednostkowa za wykonanie i dostarczenie tabliczki. 

3. Cenę jednostkowa na opakowanie kleju 

4. Okres związania z ofertą – do 30 dni. 

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena  

Sposób obliczenia ceny: suma iloczynów ilości tabliczek wraz z kasztami dostawy i kleju do mocowania 

tabliczek). Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego 

ogłoszenia.   

 

Osoba upoważniona do kontaktów z zamawiającym: Zbigniew Czyżniewski - specjalista ds. utrzymania 

ruchu  tel. kom. 691 150 088 

 

Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „ Oferta – tabliczki pamiątkowe  –  nie 

otwierać przed 22.05.2017 r.” należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. 

z o.o. w Toruniu do dnia 22.05. 2017 roku, godz. 11.00. 

 

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. Wykonawca, którego oferta zostanie 

uznana jako najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do  zawarcia umowy.  

 

 

       

 


