
 

 

 

 

 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura 

ZSZ/ P- 7.4 -01 

Ogłoszenie o zamówieniu   

Znak:  SZ /P – 41  /2014 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest na dostawa fabrycznie nowej, z roku produkcji 2014, 

sprężarki śrubowej. 

1) Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia  

a) rok produkcji 2014, 

b) zbiornik ciśnieniowy o pojemności 200 – 300 litrów sprężonego powietrza, 

c) przyłącze sprzężonego powietrza – G ¾, 

d) nadciśnienie tłoczenia 9 – 11 barów, 

e) wydajność tłoczenia 0,45 – 0,50 m
3
/h, 

f) moc silnika 4 – 5  kW,  

g) licznik mth, 

h) temperatura sprężonego powietrza nie więcej niż 15 
0 

C powyżej temperatury otoczenia, 

i) poziom hałasu nie wyższy niż 73 dB, 

j) waga – do 300 kg, 

k) gwarancja min. 36 miesięcy obejmująca całą sprężarkę, 

l) urządzenie musi posiadać dokumenty wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

m) urządzenie musi posiadać instrukcję obsługi, serwisowania wraz z wykazem elementów 

zużywających się z czasookresami ich wymian. 

 

2) Warunki serwisu i gwarancji  

 

a) w przypadku zgłoszenia awarii reakcja serwisu w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od 

otrzymanego zgłoszenia 

b) autoryzowany przez producenta urządzenia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  

w odległości nie większej niż 50 km od Torunia. 

c) Długość okresu gwarancji minimum 24 miesiące. 

 

2. Sposób obliczenia ceny oferty: 

Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu, wraz z kosztami dostawy 

przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego w Toruniu przy ul. Kociewskiej 33.  

W koszt dostawy  należy również wliczyć koszt szkolenia pracowników w zakresie obsługi  

i serwisowania urządzenia przedmiotu zamówienia. 

Cena winna być wyrażona w PLN jako wartość netto ( bez podatku VAT) i wartość brutto  

z doliczeniem podatku VAT. 



 

3. Wymagane dokumenty:  

1) Formularz oferty 

2) Zaparafowany wzór umowy  

3) Dokument wydany przez producenta urządzenia potwierdzający autoryzację serwisu  

 

4. Termin związania z ofertą – 15 dni  

 

5. Termin wykonania  zamówienia –   nie dłuższy niż 21 dnia dni  od daty zawarcia umowy.   

 

6. Kryteria oceny ofert - 100% cena – oferta z najniższą ceną.   

 

7. Termin składania ofert  - 01.08.2014 r. , godz. 10.00. Ofertę należy złożyć na formularzu 

ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty  

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie. Koperta winna posiadać opis  

„ Oferta –  Sprężarka” Nie otwierać przed dniem  01.08.2014 r., godz.10.00. Sprawę 

prowadzi Renata Markiewicz  

 

8. Osoba do kontaktów: Wszelkie pytania dotyczące realizacji usługi proszę kierować do 

zastępcy kierownika ZUOK  Zbigniewa Czyżniewskiego – Tel. 691 150 088; 

 mobil 691 150 088  e-meil:   zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl 

 

 

 

9. Informacja prawna  

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz.907 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: 

Formularz ofertowy  

Projekt umowy 
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