
Zał. nr 4  do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
do kwoty 30 000 euro z dnia 31.08.2018r.  

 

 

Sosnowiec, dn …16.01.2019……. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

na zamówienie pn:  Zakup turbiny anty odorowej. 

 

 

I. ZAMAWIAJCY 

  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  

ul. Grenadierów 21 

41-216 Sosnowiec 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest   

                  Zakup nowej turbiny anty odorowej wyprodukowanej w 2019 roku z 24 miesięczną   

                  gwarancją od daty zakupu,  na   potrzeby zakładu MPGO Sosnowiec. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

• Wyrzut atomizowanej wody nie krótszy niż min. 30 m 

• Zbiornik na preparat antyodorowy nie mniejszy niż 20 l 

• Minimalna ilość dysz 12 sztuk, zamontowane na pierścieniu wokół stożka turbiny. 

• Zasilanie elektryczne trójfazowe. 

• Moc urządzenia nie mniejsza niż 6 kW 

• Serowanie - Manualne / Automatyczne z pulpitu maszyny 

• Serowanie- Manualne / Automatyczne z pilonta zdalnego sterowania 

• Wymagana możliwość regulacji przechyłu pionowego. 

• Wymagana możliwość regulacji obrotu wokół osi nie mniej niż 3000 
• Możliwość przyłącza wodnego min ¾  cala. 

• Wymagany filtr wody zasilającej. 
• System dozująca środek antyodorowy z możliwością regulacji przepływu  

• Wymagane uchwyty do transportu. 
• Urządzenie zamontowane na stalowym stelażu umożliwiającym transport wózkiem widłowym, 

paletowym, itp. 
• Podzespoły sterownicze urządzeń elektrycznych winy znajdować się w szczelnie zamkniętej 

wodo  
odpornej obudowie obudowie IP nie gorsze niż 54 

• Wszelkie zamontowane urządzenia powinny być łatwe  do czyszczenia. 



• Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim. 
• Urządzenie wyprodukowane na terenie UE 

• Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące 
 

Główny kod CPV: 

…………42990000-2…….. 

3. Wymagana gwarancja*. 

………24 miesięcy…………………………………………………………………………………………………….. 

4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych*. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 

wymagania*: 

…………………Produkt zgodny z opisem zamówienia ……………………………………………………… 

*pkt 3-5 wypełnić w razie potrzeby 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

        Termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……………25.03.2019…………………………………… 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

         Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT  

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kurier, lub też dostarczona 

osobiście na adres: …Grenadierów 21 41-216 Sosnowiec………………………………………………. 

do dnia  …………24.01.2019………………………….. 

2. Oferta będzie również ważna jeśli zostanie przesłana e-mail na adres 

……………TAK…………………………. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

5. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zadać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

VI. OCENA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  



- cena – 100% 

- cena ……. % i inne kryteria …….. % 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za 

pośrednictwem faksu lub e-maila podanych w ofercie.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny albo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej 

oferty. W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o 

unieważnieniu postępowania albo o jego zakończeniu bez dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela …………Bartosz Mlost………………….pod numerem telefonu 

……608 375 590………………….. 

oraz adresem email: bartosz.mlost@mpgo.sosnowiec.pl lub biuro@mpgo.sosnowiec.pl  

 

        IX. ZAŁACZNIKI   

            - wzór Formularza Oferty 

            - projekt umowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bartosz.mlost@mpgo.sosnowiec.pl
mailto:biuro@mpgo.sosnowiec.pl


…………………………………………….. 

       (pieczątka Wykonawcy) 

 

Formularz Oferty 

 

 My, niżej podpisani ………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: …………………………………………………….. 

składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę: ……………………………………………………………….. zł 

 brutto (słownie:  …...…………………………………………………………………………………………………….) 

 w tym VAT: …………………………………………………………………………………………………………………  

 (słownie: ………………………………………………..…………………………………………………………………..) 

  

2. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy następujących gwarancji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………* 

 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu termin 

 składania ofert.  

 

4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym  

 w  zapytaniu ofertowym. 

 

5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach    

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

6. Przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy zgodę na ewentualne unieważnienie 

 postępowania przez Zamawiającego bez podania przyczyny albo na zakończenie 

 postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty i nie będziemy z tego tytułu wnosić 

 żadnych roszczeń.  

 

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są*: 

 



1) ………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Dnia: ……………………………….     ………….…………………………………………………….. 

         (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 


