
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującyh materiałów eksploatacyjnych do instalacji 

odwróconej osmozy firmy Pall: 

1)  Środek myjący (zasadowy) moduły DT z osadów organicznych  Cleaner Eco A 

     (lub substancja o podobnym składzie chemicznym) - 500l (opakowania 20-30l), 

 2)  Środek myjący (kwaśny) moduły DT z osadów nieorganicznych Cleaner Eco C 

                 (lub substancja o podobnym  składzie chemicznym) – 200 l (opakowania 20-30l), 

 3)  Środek konserwujący moduły DT Cleaner Eco D (lub substancja o podobnym 

                 składzie chemicznym) – 50 l (opakowania 5l), 

 4) Filtr świecowy CLK 2020 – 120 szt. (przepuszczalność < 20 mikronów), 

 5) Filtr świecowy CLK 1020 – 120 szt. (przepuszczalność < 10 mikronów). 

 

Wymiary filtrów świecowych: wysokość filtra 510 mm (20"), średnica zewnętrzna  filtra  

62 -63 mm, średnica wewnętrzna filtra 28-29 mm. 

W przypadku dostawy substacji zamiennych dostawca winien dołączyć do oferty dokumet 

potwierdzający dopuszczenie oferowanych środków chemicznych do stosowania w inatalacji 

podczyszczania ścieków Pall ROAW 9131 DTG 15 wydany przez producenta instalacji. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu: 

1. Formularz ofertowy 

2. Karty charakterystyki substancji chemicznych.  

 

Termin realizacji zamówienia : 30 dni od daty podpisania umowy. 

 

Okres związania ofertą : 30 dni od daty złożenia oferty.  

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami. 

Marek Organiak , tel. 601-161-185, marek.organiak@mpo.torun.pl  

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Oferta osmoza” w 

siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 27.11.2012r. do godz. 12
00

  

Termin otwarcia ofert 27.11.2012r. o godz. 12
30 

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia: Cena – 100% 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.  

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

o dacie i miejscu zawarcia umowy.   

Zainteresowanym wykonawcom zamawiający prześle informację o wyniku postępowania na 

prośbę skierowaną do osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami – 

marek.organiak@www.mpo.torun.pl 
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