Opis Przedmiotu Zamówienia
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę części do transportera
łańcuchowego kanałowo – wznoszącego (TR1) długości 38 mb zamontowanego na linii sortowniczej
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu.

Zakres Dostawy
1. Kompletna taśma z łańcuchem i profilami (załącznik nr 1) o następujących parametrach:
- łańcuch M 112-P-125-R podziałka p-125, rolka fi 60,
- taśma olejoodporna z otworami o szerokości 1400 mm ze wzmocnieniami w miejscu
mocowania do łańcucha, grubości minimum 8 mm (załącznik nr 2). Taśma winna być
przymocowana do łańcucha za pomocą śrub stalowych minimum M 10;
- na taśmie w odległości maksimum 1 000 mm winny być zamontowane progi zabierające
odpady wykonane z kątownika stalowego zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 4).
- łańcuchy winny być połączone ze sobą za pomocą belek stalowych wykonanych z profila
prostokątnego o wymiarach 60x40x4 mm i długości 1390 mm (załącznik nr 3).
- Odległość między profilami nie większa niż 250 mm .
2. Spinka łańcucha – 2 szt..
3. Koła łańcuchowe o średnicy zewnętrznej 350 mm z podziałką odpowiednią do łańcucha, piasta
koła łańcuchowego z otworem o średnicy 80 mm z rowkiem pod wpust 22 mm . Szerokości
piasty 70 mm , w ilości - 3 szt.
4. Koła łańcuchowe o średnicy zewnętrznej 350 mm z podziałką odpowiednią do łańcucha, piasta
koła łańcuchowego z otworem o średnicy 80 mm bez rowka pod wpust 22 mm (koło ustalające).
Szerokości piasty 70 mm, w ilości - 1 szt.
5. Koło podporowe w ilości 4 szt.
6. Wał napędowy fi 80 mm, długość całkowita 2 080 mm (załącznik nr 5),
7. Wał podporowy (napinający) fi 80 mm, długość całkowita 1820 mm. (załącznik nr 5),
8. Koszty związane z transportem części do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Toruniu ulica Kociewska 53.
Oferta winna zawierać:
- cenę całościową części do transportera wraz z transportem,
- cenę jednostkową za element transportera wymienione w opisie + transport,
- termin związania z ofertą,

- osobę do kontaktów wraz z numerem telefonu
- termin płatności nie krótszy niż 14 dni,
- certyfikat potwierdzający parametry taśmy.
Do wybranego wykonawcy zostanie skierowane zamówienie.
Ofertę należy złożyć do 15.09.2017 r. do godz. 1000 .
Wszelkie pytania proszę kierować do z Specjalisty ds. utrzymania ruchu Zbigniewa Czyżniewskiego
tel. mobil 691 150 088 e-mail zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz.2164 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.

