MZO/31/2008
Pruszków 10. 12.2008 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 sita obrotowego do kompostu”
CPV: 43.41.10.00-7 maszyny sortujące i przesiewające
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA:
Sito zbudowane na własnym podwoziu przystosowanym do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub inny środek transportu z prędkością do 20 km/
godz.
Na całość konstrukcji składają się: rama nośna, układ jezdny, bęben przesiewający wraz ze szczotką czyszczącą, rama wychylna bębna, lej zasypowy,
osłona bębna, przenośniki taśmowe będące integralną częścią sita: podający, pośrednie, odprowadzające, zespół silnika elektrycznego napędu pomp,
układ hydrauliczny, układ elektryczny, układ hamulcowy pneumatyczny z mechanicznym hamulcem postojowym
• Wysokość krawędzi zasypowej
ok. 2450 mm+/- 100
• Objętość leja zasypowego
ok. 2 m3 +/- 0,1
• Średnica bębna przesiewającego
ok. 1300 mm +/- 50
• Długość bębna przesiewającego
ok. 2500 mm +/- 100
• Wymiar oczka sita
20 mm
• Masa
ok. 5000 kg +/- 100
• Wymiary gabarytowe w stanie złożonym (gotowym do transportu) - bez ciągnika:
• - długość
ok. 8000 mm +/- 200
• - szerokość
ok. 2000 mm +/- 100
• - wysokość
ok. 3310 mm +/- 100
• Szerokość w czasie pracy (w stanie rozłożonym)
ok. 4250 mm +/- 200
• Moc silnika elektrycznego ( min )
15.0 kW
• Wydajność przesiewania
ok. 30 m3/ h +/- 2

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 złożenie oferty częściowej
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
5. Termin wykonania zamówienia 10 tygodni od podpisania umowy
6. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
7. Termin składania ofert: 19.12.2009 godzina 10:00.
8. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 19.12.2008, 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 2
Cena netto oferty najtańszej – 149 000,00 zł.
Cena netto ofert najdroższej – 180 000,00 zł
Wybrano ofertę firmy Ośrodek Badawczo – Rozwojowy EKOLOGII MIAST, ul. Lipowa78, 90-568 ŁÓDŹ
Cena netto: 149 000,00 zł

