ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz.
13
i
Nr
28,
poz.
143)
zwracamy
się
z
zapytaniem
ofertowym
o cenę na dostawę / usługę / robotę budowlaną*
1. Zamawiający
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie / Regionalny Zakład Odzysku
Odpadów w Sianowie.
2. Przedmiot zamówienia
Wynajęcie rozdrabniarki wstępnej z separatorem magnetycznym wraz z operatorem
3. Termin realizacji zamówienia
Po uzgodnieniu - w ciągu 7 dni od przesłania zmówienia
4. Inne istotne warunki zamówienia
- wynajęcie rozdrabniarki wstępnej z separatorem magnetycznym wraz z operatorem,
- dowóz maszyny i praca maszyny na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów
w Sianowie,
- praca maszyny polegać ma na wstępnym rozdrobnieniu odpadów o zwiększonych
gabarytach znajdujących się w RZOO w Sianowie,
- minimalne wymogi odnośnie pracy maszyny: rozdrobnienie odpadów do wielkości
300mm, wydajność min. 20Mg /mtg,
- szacunkowy czas pracy maszyny – 120 mtg do końca 2018r. (zamawiający zastrzega
możliwość zmiany ilości zamawianych mtg w zależności od bieżących potrzeb),
-termin pracy maszyny: każdorazowo do uzgodnienia w podziale na części, w różnych
odstępach czasowych ( szacunkowo cztery części, w miesiącach: III, V, IX, XII).
5. Sposób przygotowania oferty.
Proponowana cena winna uwzględniać pracę operatora maszyny.
Do oferty należy załączyć: parametry pracy maszyny.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”.
Zamawiający zastrzega sobie, iż może nie wykorzystać całego czasu pracy maszyny
Informujemy, iż po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia
dalszych negocjacji.

Złożenie oferty nie oznacza, iż PGK Sp. z o.o. dokona wyboru jakiejkolwiek oferty,
a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania
przyczyny.

Ofertę należy przesłać na adres:
agnieszka.gawlik@pgkkoszalin.pl
lub
marek.zalewski@pgkkoszalin.pl

Termin złożenia oferty:
Ofertę złożyć należy do dnia 31.01.2018r. do godz. 14:30
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami
jest: Marek Zalewski
Nr telefonu/fax.: 94 3185365
E-mail: marek.zalewski@pgkkoszalin.pl;
agnieszka.gawlik@pgkkoszalin.pl

*właściwe zaznaczyć

