MZO/27/2008

Pruszków 19. 11.2008 r.

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTO CI PONI EJ 133 000 EURO
Miejski Zak ad Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o., ul. Stefana Bry y 6, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie,
tel. 022 7582063, 7582067. 7586608, fax 022 7582063, 7582067, 7586608, e-mail: dyrektor@mzo.pl, www.mzo.pl.
og asza przetarg nieograniczony na dostaw kontenerów KP-7 na odpady komunalne
CPV:

45.22.32.10-1

Kontenery KP-7 odkryte o wymiarach wewn trznych 340x170 x 120 cm - 18 szt
Dane techniczne:
- dno wykonane z blachy o grubo ci 4mm
- boki wykonane z blachy o grubo ci 3mm
- drzwi dwuskrzyd owe na dwóch podwójnych zawiasach
- p ozy wykonane z dwuteownika lub ceownika - 180 gor co walcowanego, zako czone rolkami.
- wysoko haka 1200
- za adunek hakowo - bramowy
- spoiny ci e
- haczyki do plandeki wokó kontenera
- Kolor - RAL 6018. Obowi zkowe piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i podwójne malowanie. Grubo

warstwy lakieru pow. 200 µm.

Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia mo na uzyska osobi cie w sekretariacie Miejskiego Zak adu Oczyszczania w Pruszkowie,
spó ka z o.o., tymczasowa siedziba ul. Stefana Bry y 8, II pi tro, lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ - 40 z . SIWZ jest dost pna na
stronie internetowej www.mzo.pl.
W sprawie procedury przetargowej oraz w sprawach ewentualnych wyja nie dotycz cych przedmiotu zamówienia nale y kontaktowa si z
Józefem Moczu o, tel./fax.: 758 20 63, 758 20 67 w godzinach pracy MZO, lub kom.0 - 695 101 936
Godziny pracy Miejskiego Zak adu Oczyszczania w Pruszkowie, Spó ka z o.o. - poniedzia ek – pt. od 7.00 - 15.00,
2. Miejsce dostawy: baza MZO - 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bry y 6.
3. Nie dopuszcza si z enie ofert cz ciowych
4. Nie dopuszcza si z enia oferty wariantowej
5. Termin wykonania zamówienia do 6 grudnia 2008 roku
6. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
7. Termin sk adania ofert: 26.11.2008 godzina 10:00.
8. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 26.11.2008, godzina 10:15, siedziba MZO, 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bry y 6,pok. 103.
10. Termin zwi zania ofert : 30 dni od terminu sk adania ofert
WYNIK:
Ilo ofert 3
Cena netto oferty najta szej – 2 800,00 z /szt..
Cena netto ofert najdro szej – 3 200,0 z
Wybrano ofert firmy STALBYT-BIS, Marta Spychalska, 83-210 ZBLEWO, Bytonia
Cena netto: 2 800,00 z

