Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór ofert na dostawę
wraz z montażem taśm transportowych do transporterów pracujących w sortowni odpadów
komunalnych w Toruniu. W skład oferty wchodzą muszą wchodzić:
1) Taśmy do transporterów o parametrach:
Taśma do transportera wznoszącego TR 3:
- rodzaj taśmy EP400/3 3:0 olejo- i tłuszczo- odporna
- szerokość taśmy – 1,4 m
- długość taśmy – 21 m po obwodzie (odległość między wałami transportera - 9m)
- taśma posiada zabieraki co 0,5m (poniższy rysunek przedstawia wymiary każdego rzędu
zabieraków).

Taśma do transportera wznoszącego łamanego TR 9:
- rodzaj taśmy EP400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna
- szerokość taśmy – 1,2 m
- długość taśmy – 39 m po obwodzie (odległość między wałami transportera 16m + 2m)
- taśma gładka
Dostarczone taśmy należy zamontować na transporterach. Połączenie taśm może zostać
wykonane na zimno lub na ciepło
2) Taśmy uszczelniające transportery:
Taśmy gumowe o grubości 4-6 mm, szerokości 100mm i łącznej długości 200 m (10 rolek po
20m). Taśma uszczelniająca musi posiadać jedno zbrojenie.
Cena ww. elementów musi zawierać koszty transportu elementów wraz z montażem w
Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 37.
Termin wykonania usługi – 14 dni od daty podpisania umowy
Gwarancja 12 miesięcy
Okres związania z ofertą – do 30
Cenę oferty należy podać w PLN.
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 jako załącznik).

Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „ Oferta – Transporternie otwierać przed 5.05.2013 r.” należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu do dnia 05.05.2013 roku , godz. 14.00.

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 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
wykonanej usługi dostawy i montażu taśm zgodnie z umową nr……/EZ/2013 z dnia
………………
W ramach umowy wykonano:
- taśmę transportera wznoszącego TR3
- taśmę transportera wznoszącego łamanego TR9
- dostarczono 200 taśmy uszczelniającej transporter.

Umowę uznaje się za zrealizowaną
Przedstawiciel Zamawiającego
………………………………………………………………
………………………………………………………
Z-ca kierownika ZUOK Zbigniew Czyżniewski
………………………………………………………………
Specjalista ds. utrzymania ruchu Marek Organiak

Przedstawiciel Wykonawcy

