
Zapytanie ofertowe 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zwraca się z uprzejmą 

prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup syntetycznego zbrojenia rozproszonego do 

mieszanin betonowych zastosowanych do wykonania posadzek w boksach żelbetowych 

kompostowni odpadów organicznych.  

 

Dane dotyczące posadzki: 

- posadzka przemysłowa w klasie XA3 – beton C35/45, 

-  grubość posadzki -  22 cm, 

- powierzchnia posadzki (modułowa) - 1 464 m
2 

 16 modułów o wym. 1,2 m x 30,5 m, 

 16 modułów o wym. 1,8 m x 30,5 m, 

- obciążenia; 

 Ładowarka kołowa – VOLVO L90F 

 Udźwig  - 6000 kg, 

 Moc silnika  - 129 kW, 

 Pojemność łyżki - 5 m
3
, 

 Masa własna   - 17 100 kg, 

 Długość  - 7670 mm, 

Szerokość  - 2492 mm, 

Wysokość  - 5490 mm, 

Rodzaj ogumienia - 20.5R25. 

Masa odpadów na 1m
2 

-  około 1 500 kg. 

 

 Wykonana posadzka narażona będzie na ekstremalne obciążenia dynamiczne oraz termiczne. 

 
Zadaniem zbrojenia jest polepszenie właściwości mechanicznych betonu przez: 

 

-    podwyższenie trwałości, 

- zmniejszenia skurczu plastycznego, 

-  zapobiegania powstawania mikro spękań w twardniejącym betonie, 

-  ograniczenia powstawania rys w betonie stwardniałym,  

- zwiększenia wytrzymałości residualnej betonu,  

- poprawy wytrzymałości na uderzenie.  

 

Zbrojenie winno stanowić mieszaninę włókien: 

 

- włókien kopolimerowych minimum  90%,  

- włókien polipropylenowe minimum  5%, 

- gęstość  0,85 – 0,95 kg/dm
3 

, 

- wytrzymałość na rozciąganie 600 – 800 MPa, 

 

Oferowane zbrojenie nie wpływać na konsystencję mieszanki betonowej oraz czas wiązania.  

 

 



 

Oferta winna uwzględniać: 

 

- wykonanie projektu wykonania zbrojenia, 

-  koszt zakupu zbrojenia, 

-  koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 

 

Ponadto oferta winna zawierać: 

 

- termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 7 dni (do 14.05.2013 r.) 

- termin płatności nie krótszy niż 7 dni od daty dostarczenia faktury,  

- termin związania z ofertą minimum 21 dni 

 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie dostawy przedmiotowego 

zbrojenia. 

 

Oferty w formie pisemnej proszę składać do dnia 6.05.2013 r. na adres zamawiającego ul. 

Grudziądzka 159, 87 – 100 Toruń. Koperta winna być opatrzona opisem „ Oferta – Zbrojenie 

syntetyczne – nie otwierać przed dniem 6.05.2013 r. godz. 10.00”  

 

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  
Zastępca Kierownika ZUOK  – Zbigniew Czyżniewski , Tel. 691 150 088 


