MZO/18/2014

Pruszków 26.08.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 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 wraz z montażem zestawu do
zimowego utrzymania dróg i placów
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CPV: 37.41.10.00-2 Sprzęt zimowy
43.31.31.00-7 Pługi odśnieżające lemieszowe
1. Posypywarka środków chemicznych do zwalczania śliskości
a. pojemność skrzyni ładunkowej – ok. 1,5 m3
b. hydraulicznie napędzany przenośnik taśmowy i talerz rozrusznika
c. rynna zsypowa i talerz rozrusznika ze stali kwasoodpornej
d. szerokość sypania 2 – 8 m
e. masa własna max. 620 kg
2. Pług odśnieżny
a. Pług o zmiennej geometrii
b. Szerokość odśnieżania 1700 – 2 000 mm
c. Długość odkładnicy do 2 000 mm
d. ciężar pługa – 250 – 300 kg
e. Prosty montaż układu mechanicznego i sterowania (szybkozłącze)
UWAGA!
Do sprzętu musi być dołączona instrukcja w języku polskim, katalog części zamiennych w
postaci papierowej i elektronicznej., książka gwarancyjna, deklaracja CE. W zakres dostawy
wchodzi szkolenie operatorów. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Cena musi być
wyrażona w PLN.
Wymagana gwarancja – min. 24 miesiące od daty przekazania posypywarki i pługa
Zamawiającemu z zachowaniem gwarancji na poszczególne zespoły (silniki, tłoczyska, itp.)
II. Dopuszcza się składania ofert częściowych
III. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
IV. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
V. Termin składania ofert: 02.09.2014 godzina 12:00.
VI. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.09.2014, godzina 12:15, siedziba MZO,
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6,pok. 103.
VII.TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI
VII.1.Termin realizacji:
VII.1.1.Dostawa i montaż: do 30.IX.2014 r
VII.2. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:
VII.2.1. Termin płatności: 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na podstawie
trójstronnej umowy pomiędzy MZO,. Wykonawcą i firmą leasingującą
VIII. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
WYNIK:
Wpłynęła 1 oferta na dostawę posypywarki złożona przez firmę Dobrowolski, sp. z o.o. ul.
Obrońców Warszawy 26A, 67-400 WSCHOWA
Cena: 51 000,00 zł nett + 11 730,00 zł VAT = 62 730,00 zł brutto
Słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści zł brutto

