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Rzędów, dnia 25.01.2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 EURO
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
www.zgok.ornet.pl
tel. 015 864 22 51, 015 816 51 02 fax. 015 816 51 03
e-mail: m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą ogumienia ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”
Rodzaj zamówienia: dostawa
1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 2 szt. ogumienia ciężarowego do
samochodu marki: Mercedes Axor dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnych z poniższym opisem:
Ogumienie ciężarowe do Mercedes Axor – 2 szt.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeznaczone na oś prowadzącą
Rozmiar 315/80 - 22,5
Opony radialne- bezdętkowe
Głębokość bieżnika min. 15 mm,
Wzór bieżnika- asymetryczny/krzywoliniowy
Opony posiadająca trzy min. szczeliny wzdłużne względem czoła opony odprowadzające
wodę
Indeks ładowności 157/154
Indeks prędkości K/L/M
Całoroczne
Opony nowe, nie używane, nie nadlewane
Wyprodukowane w drugiej połowie 2018 roku
Nie posiadające uszkodzeń mechanicznych
Minimum 1 rok gwarancji od momentu dostawy

Opony przeznaczone do transportu budowlanego/mieszanego
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu opon w własnym zakresie bez utraty
gwarancji.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Rzędów 40, 28-142 Tuczępy lub telefonicznie pod numerem tel. 015 864 22
51, 015 816 51 02. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Monika
Chrabąszcz – stanowisko ds. zamówień, Dariusz Walczyk – Koordynator Logistyki Zakładu.
3. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od podpisania umowy.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
umożliwiającymi wykonanie zamówienia.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania
zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
6. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl, faksem na nr 015 816 51 03, pocztą, lub też dostarczyć
osobiście na adres Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Rzędów 40, 28-142 Tuczępy w terminie do dnia 30.01.2019 r. do
godz. 12:00
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – Załącznik nr 1
4. Na opakowaniu lub w temacie oferty prosimy zamieścić następującą informację: „Oferta na
dostawę ogumienia ciężarowego…”
5. W przypadku składania oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej należy
przekazać skan dokumentu (oferta cenowa) podpisanego przez Wykonawcę.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana pocztą, pocztą elektroniczną lub
przekazana telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania
ofert.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pocztą elektroniczną
lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Prokurent
Bogumiła Czerwiec
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