MZO/12/2008

Pruszków 24. 07.2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 133 000 EURO
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie,
tel. 022 7582063, 7582067. 7586608, fax 022 7582063, 7582067, 7586608, e-mail: dyrektor@mzo.pl, www.mzo.pl.

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pojemników na odpady komunalne
CPV:

25.22.30.00-3: pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych

Pojemniki plastikowe w kolorze niebieskim o pojemności 1100 l z kółkami - 100 szt.
- do każdego typu pojemnika musi być dołączony certyfikat zgodności EN-840 oraz świadectwo jakości RAL 951.
- kółka z blokadą jezdną (dwa kółka z lewej strony), o odpowiedniej wytrzymałości, łożyskowane, z uszczelnieniem
- wykonane z PE niskociśnieniowego o wysokiej gęstości,
- odporne na działanie promieni UV,
- odporne na działanie niskich i wysokich temperatur,
- odporne na warunki atmosferyczne,
- nadające się do powtórnego przerobu,
- o gładkiej powierzchni uniemożliwiającej klejenie się odpadów,
- odporne na korozję,
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w sekretariacie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie,
spółka z o.o., tymczasowa siedziba ul. Stefana Bryły 8, II piętro, lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ - 40 zł. SIWZ jest dostępna na
stronie internetowej www.mzo.pl.
W sprawie procedury przetargowej oraz w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z
Józefem Moczuło, tel./fax.: 758 20 63, 758 20 67 w godzinach pracy MZO, lub kom.0 - 695 101 936
Godziny pracy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie, Spółka z o.o. - poniedziałek – pt. od 7.00 - 15.00,
2. Miejsce dostawy: baza MZO - 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6.
3. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
5. Termin wykonania zamówienia do 15 sierpnia 2008 roku
6. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
7. Termin składania ofert: 01.08.2008 godzina 10:00.
8. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 01.08.2008, godzina 10:15, siedziba MZO, 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6,pok. 103.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

WYNIK
Ilość ofert 3
Cena netto oferty najtańszej – 423,00 zł/szt.
Cena netto ofert najdroższej – 485,00 zł/szt.
Wybrano ofertę firmy OTTO Poland, Sp. z o.o., ul. Konduktorska 4, 00-775 Warszawa
Cena netto: 423,00 zł/szt.

