
Numer sprawy: Sz.Z/ZP- 15/08  
 

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miejskie Przedsi ębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. 
w Toruniu 

przy ul. Grudzi ądzkiej 159 
 

NIP: 879-016-92-80;      REGON: 870525973 
KRS: 0000151221;      Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN 

 
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120 

www.mpo.torun.pl   
 
Przedmiot zamówienia:  Regeneracja szczotek do mechanicznych zamiatarek ulicznych 

 
Załącznik nr 1 - Wykaz ilościowy i asortymentowy przedmiotu zamówienia 
 
I.     Dostawa wi ązek wykonanych ze stali spr ężynowej B - 0.50. Pojedyncza wi ązka winna    
       składa ć się z 15 szt. drutów płaskich o wymiarach 3.3 x 0,6mm. 

 
Lp.  

 
Długo ść wiązki 

Wielko ść 
zamówienia 

[szt.] 

Cena 
jednostkowa 

[netto/zł] 

Stawka 
podatku  VAT 

[%] 
1. 690-700 mm (Broadway Wasa) 

 
8 000  22 

2. 590-600 mm (Broadway Viking) 
 

6 000  22 

3. 340 mm ze skuwką 
( Broadway Senior) 

 

2 000  22 

            

II.    Dostawa wi ązek wykonanych z plastiku (polipropylen PPN) w kolorze żółtym składaj ąca  
       się z 12 nitek o wymiarach 2,5 x 2 mm. 

 
Lp. 

 
Długo ść wiązki 

Wielko ść 
zamówienia 

[szt.] 

Cena 
jednostkowa 

[netto/zł] 

Stawka 
podatku  VAT 

[%] 
1. 
 

700 mm Johnston 3 500  22 

 

III.   Regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek 
 
 
Lp. 

 
Typ zamiatarki 

Wielko ść 
zamówienia 

[szt.] 

Cena 
jednostkowa 

[netto/zł] 

 
Stawka podatku 

VAT 
[%] 

 
1. 

Broaddway SENIOR  
plastikowo-metalowa ( mix), średnica zewnętrzna 
szczotki 820 mm, tuleja metalowa o wymiarach: 
długość 1100 mm,  śr. wewnętrzna 255 mm. 

 
5 

  
22 

 
2. 

Broadway WASA 
plastikowo-metalowa (mix), 
średnica zewnętrzna szczotki 700 mm, tuleja 
plastikowa  o wymiarach: długość 1106 mm, 
średnica zewnętrzna 200 mm.  

 
5 

  
22 



 
3. 

Broadway VIKING  
plastikowo-metalowa (mix), średnica zewnętrzna 
700 mm, tuleja plastikowa o wymiarach: 
długość 1100 mm, średnica zewnętrzna 200 mm. 

 
17 

  
22 

  
4.  

TRILETTI 
plastikowo-metalowa (mix), 
średnica zewnętrzna 350 mm, tuleja plastikowa o 
wymiarach: długość 1700 mm, średnica 
zewnętrzna 120 mm.  

 
15 

  
22 

 
5. 

MTZ PRONAR 
plastikowo-metalowa, średnica zewnętrzna 520 
mm, tuleja plastikowa o wymiarach: 
długość 1300 mm, średnica zewnętrzna 130 mm.  

 
5 

  
22 

 
6. 

AGATA 1600/S PRONAR 
plastikowo-metalowa 
 

 
5 

  
22 

 
 
Integralną część niniejszego ogłoszenia  stanowi projekt umowy – zał. 2 [wersja PDF na stronie 
www.mpo.torun.pl   - zakładka zamówienia publiczne]. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiązek z polipropylenu i ze stali sprężynowej B-050 do 
regeneracji szczotek talerzowych oraz regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek 
mechanicznych wg załączonego zestawienia. 
Wykonawca na swój koszt odbiera i dostarcza szczotki do regeneracji i po regeneracji do siedziby 
zamawiającego. 
 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.   
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
Wymagane dokumenty i o świadczenia potwierdzaj ące spełnienie warunków udziału  
w post ępowaniu. 

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich 
wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert, 

2) opis przedmiotu zamówienia wg zał.1 
 
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :  

 Kierownik Wydziału Sprzętu i Transportu , Kazimierz Witt, tel.056 63 98 141 
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 21.05.2008 r., godz. 10.00  
Termin otwarcia ofert  21.05.2008 r. godz 10.15, sala 312 

Okres związania ofertą 30 dni 
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : 
cena -  100  % 
 

 
Postępowanie ogłoszono dnia 14.05.2008 r. 


