
 

 

 

 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura 
ZSZ/ P- 7.4 -01 

Ogłoszenie o zamówieniu  
 

Znak:  TT /P –  69  /2014 
 

 
 
 

Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2014  r.  

 
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa wraz z montażem do transporterów pracujących 

na sortowni odpadów komunalnych (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych) w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu  

ul. Grudziądzka 159  
Zakres zamówienia obejmuje: 

 

1. Taśma do transportera wznoszącego łamanego TR 20 (dostawa + wymiana), 

- rodzaj taśmy EP 400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna firmy Continental, 

- szerokość taśmy – 1,2 mb, 

- długość taśmy  - 31 mb po obwodzie (odległość między wałami transportera 13 mb + 

2 mb), 

- taśma z progami o wysokości 40 mm i  rozstawie: 
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2. Taśma do transportera TR 24 (dostawa + wymiana), 

- rodzaj taśmy EP 400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna firmy Continental, 

- szerokość taśmy – 1,2 mb, 

- długość taśmy  - 7 mb po obwodzie (odległość między wałami transportera 3 mb), 

- taśma gładka. 

 

3. Taśma do transportera TR 6 (dostawa + wymiana), 

- rodzaj taśmy EP 400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna firmy Continental, 

- szerokość taśmy – 1,2 mb, 

- długość taśmy  - 11 mb po obwodzie (odległość między wałami transportera 5 mb), 

- taśma z progami o wysokości 40 mm i  rozstawie: 
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Parametry techniczne taśmy: 

 

5. Taśma TC – EP 400/3mm MOR-CE (Oil) firmy Continental (taśma tkaninowo- gumowa 

na spodzie ślizgowym, odporna na tłuszcz i olej w warstwie nośnej), 

- wytrzymałość na zerwanie 15 N/mm 

- max. wydłużenie w momencie zerwania 450 % 

- ścieralność 130 mm3 

- szczytowe obciążenie temperaturowe min. - 20 °C 

- szczytowe obciążenie temperaturowe max. + 70 °C 

- maksymalne pęcznienie w oleju wg ASTM w temperaturze 20ºC IRM 902 oil +20 % 

objętości 

- polimer główny NBR/ SBR/ IR 

- taśmy na spodzie ślizgowym tzw. SLIDE 



- wydłużenie względne przy 10-procentowym obciążeniu≤ 1,5 % 

- współczynnik tarcia na stali, około 0,1 – 0,3 

 

Miejsce dostawy – Toruń ul. Kociewska  

 

2. Sposób obliczenia ceny oferty 

Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, wraz  

z kosztami transportu przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego w Toruniu przy 

ul. Kociewskiej.  Cena winna być wyrażona w PLN jako wartość netto ( bez podatku 

VAT) i wartość brutto z doliczeniem podatku VAT. Cena oferty winna być złożona na 

formularzu ofertowym . Zamawiający wymaga podania również ceny  jednostkowej dla  

każdego taśmociągu z podziałem na ceną dostawy taśmociągu i koszty montażu. 

3. Wymagane dokumenty:  

1) Formularz oferty. 

2) Opis przedmiotu zamówienia z  fotografię lub katalog handlowy  

3) Certyfikat potwierdzający parametry taśmy. 

4. Termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia  -  nie krótszy niż 14 dni od 

daty doręczenie zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT. 

5. Termin związania z ofertą – 30 dni  

6. Termin wykonania  zamówienia –   przewidywany  20.12.2014 R. (sobota)   

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

8. Termin składania ofert  - 12.12.2014 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 – Taśmy transportera ” Nie otwierać przed dniem  12.12.2014 r., godz.10.00. 

Sprawę prowadzi Renata Markiewicz . Zamawiający dopuszcza przesłanie „scanu”  

oferty drogą elektroniczną na adres sekretariat@mpo.torun.pl z równoczesnym 

nadaniem  oryginału oferty pocztą. W tej sytuacji na” skanie”  oferty należy wpisać ”  

przesłano drogą pocztową dnia ….. „ 

9. Osoba do kontaktów: wszelkie pytania dotyczące realizacji usługi proszę kierować 

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

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie o tym 

fakcie powiadomiony i wezwany do realizacji zamówienia poprzez skierowanie 

pisemnego zamówienia. 

11. 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  
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