
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór ofert na dostawę 

części do maszyny SCHLITZ-O-MAT nr 11 09 309 firmy BRT. 

 

Specyfikacja ilościowo- asortymentowa:  

- pierścienie bazowe dla segmentów wewnętrznych – 19 szt., 

- segment wymienny z trzema palcami – 19 szt., 

- segment wymienny z dwoma palcami 19 szt., 

- śruba DIN 933 – M20x70 – 120 szt., 

- filtr oleju hydraulicznego  NG 16 – 1 szt., 

- filtr oleju hydraulicznego NG 6 – 1 szt., 

- filtr wentylacyjny  NG 10 – 2 szt.. 

Integralną częścią niniejszego zapytania jest projekt umowy, którego postanowienia należy 

brać pod uwagę przygotowując ofertę. Zaparafowany projekt umowy należy złożyć wraz z 

ofertą.  

Cena ww. elementów winna zawierać koszty transportu elementów do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 37. 

Zamówione elementy należy dostarczyć do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy. 

 

Okres związania z ofertą – do 30 dni. 

Oferta należy złożyć w  PLN. 

Kryteria oceny ofert: 100 % cena  

Płatność 21 dni od daty dostarczenia faktury za przedmiot zamówienia po jego zrealizowaniu. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony (wzór 

protokołu zamieszczony poniżej jako załącznik). 

 

Ofertę należy złożyć w  sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w 

Toruniu do  dnia 25.04.2013 roku , godz. 15.00  zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta –

Rozrywarka” nie otwierać przed dniem 25. 04.2013 r.  

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 realizacji 

zamówienia/lub zawarcia umowy.  

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami  

Specjalista ds. utrzymania ruchu- Marek Organiak , Tel.: 56 610 80 04, Tel. Komórkowy : 

697 997 081  



 Toruń, dnia……………… 

 

 

 

Protokół odbioru przedmiotu umowy nr ……/EZ/2013 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu potwierdza zgodność dostawy części do 

rozrywarki worków SCHLITZ-O-MAT nr 11 09 309 firmy BRT z umową nr……/EZ/2013 z dnia ………………  

 

W skład dostawy wchodzą: 

- pierścienie bazowe dla segmentów wewnętrznych – 19 szt., 

- segment wymienny z trzema palcami – 19 szt., 

- segment wymienny z dwoma palcami 19 szt., 

- śruba DIN 933 – M20x70 – 120 szt., 

- filtr oleju hydraulicznego  NG 16 – 1 szt., 

- filtr oleju hydraulicznego NG 6 – 1 szt., 

- filtr wentylacyjny  NG 10 – 2 szt.. 

 

 

Umowę uznaje się za zrealizowaną 

 

Przedstawiciel Zamawiającego     Przedstawiciel Wykonawcy 

 

………………………………………………………………   ……………………………………………………… 

Z-ca kierownika ZUOK Zbigniew Czyżniewski 

 

……………………………………………………………… 

Specjalista ds. utrzymania ruchu Marek Organiak 


