
Toruń dnia 10 czerwca 2019 roku

MZK.TT-241-13/2019
Zapytanie ofertowe  na dostawę artykułów spawalniczych wg załączonej specyfikacji asortymentowej

MZK w Toruniu Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy artykułów spawalniczych  wg
załączonej specyfikacji  asortymentowej w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2020 roku.

I. Zamawiający:
MZK w Toruniu Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
tel.56 65-55-200, fax 56 65-55-339 e-mail: zaklad@mzk.torun.pl 
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000406721
kapitał zakładowy 54.753.000,00 zł, Regon 341227892, NIP 8790177233
UWAGA!
Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – dalej
ustawa (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1986, ze zm.) – art. 4 pkt 8 ustawy.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy  artykułów spawalniczych określonych w specyfikacji   asortymentowej   stanowiącej
załączniki  nr 1 do zapytania:

III. Wymagane parametry techniczno – użytkowe:
Wg załącznika  nr 1 do zapytania.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Dysponowanie  odpowiednim  potencjałem  technicznym,  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zmówienia.

2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – 100%.

VII. Wymagane warunki dostawy:
Szczegółowe warunki dostawy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

VIII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany (przez uprawnionego przedstawiciela / uprawnionych przedstawicieli oferenta)

formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania;

2. Wypełnioną i podpisaną specyfikacje asortymentową stanowiąca załączniki nr 1 do zapytania 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  wystawiony  nie  wcześniej  niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika;

5. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią załącznika nr 5 do zapytania oraz (o ile
dotyczy) złożyć oświadczenie wg załącznika nr 4 do zapytania.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty z ceną prosimy składać do dnia 12.07.2019 do godz. 12:00 w Biurze Podawczym Miejskiego Zakładu
Komunikacji  w Toruniu  spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  przy ul.  Sienkiewicza  24/26 w  Toruniu
(wejście od ulicy Bema) bądź pocztą na adres: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres  e-mail  janusz.rybinski@mzk-torun.pl lub  magda.chodkiewicz@mzk-torun.pl (w  postaci  skanu
podpisanego dokumentu) z dopiskiem „Oferta na dostawę artykułów spawalniczych”. Formularz oferty oraz
oświadczenia załączone do oferty powinny zostać podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.  W
przypadku składania  ofert  przez pełnomocnika należy załączyć do oferty pełnomocnictwo.
Oferty,  które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert  nie będą brane pod
uwagę przy wyborze Wykonawcy.

X. Unieważnienie postępowania
Zamawiający  może  unieważnić  postępowanie  (zamknąć  postępowanie)  bez  dokonywania  wyboru
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

XI. Środki ochrony prawnej
W postępowaniu nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wskazane w ustawie Prawo zamówień
publicznych.

XII.Sposób porozumiewania się i dane kontaktowe:
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W toku postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i  Wykonawcy będą się porozumiewać, w tym
składać wnioski i oświadczenia pisemnie lub drogą elektroniczną ( za pośrednictwem poczty elektronicznej ).
Adres e-meil   Zamawiającego do korespondencji:  janusz.rybinski@mzk-torun.pl  (tel.  56  619 12 50) lub
magda.chodkiewicz@mzk-torun.pl (tel. 56 618 12 39).

XIII. Załączniki
Załączniki stanowią integralną część zapytania.

Załączniki:
1) nr 1 – specyfikacja  asortymentowa ;
2) nr 2 – wzór umowy;
3) nr 3 – formularz ofertowy;
4) nr 4 – oświadczenie RODO;
5) nr 5 – klauzula informacyjna RODO.
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