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MZK.TT/T-6132-14/2017       Toruń dnia 29 marca 2017 r. 
 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów zintegrowanej  
nawierzchni torowo-drogowej 

 

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dostawy 

materiałów zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej dla wykonania remontu przejścia dla 
pieszych przez torowisko tramwajowe w ul. M. C. Skłodowskiej w Toruniu. 
 
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  

Określenie przedmiotu zamówienia: 
1.  Parametry techniczne przejścia dla pieszych w torowisku ul. M. C. Skłodowskiej w Toruniu: 
     -  tor tramwajowy o prześwicie 1000 mm; 
     -  szyny tramwajowe typu 60R2; 
     -  przejście dwutorowe o długości 2 x 8,0 metrów toru pojedynczego, tor w łuku o R=1000m.  
2.  Specyfikacja asortymentowa zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej: 
     - prefabrykowana płyta żelbetowa tramwajowa torowa grubości 400 mm, 

       długości 3m - 4 szt oraz długości 2m – 2 szt; 
     - komplet materiałów do sprężystego mocowania szyny 60R2 (w tym: masy zalewowe, 

       materiały do wykonania warstwy gruntującej i warstwy szczepnej, kleje, akcesoria do 

       regulacji położenia szyny w płaszczyźnie pionowej, bloczki betonowe jako elementy 
       wypełniające komory łubkowe szyn). 

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
cena – 100% 

Wymagane warunki dostawy: 
1. dostawa na koszt Dostawcy: 

- płyty - loco teren budowy ul. M. C. Skłodowskiej  w Toruniu;  
- pozostałe materiały - loco magazyn MZK w Toruniu Sp. z o.o., Toruń ul. Sienkiewicza 24/26 

2. termin realizacji zamówienia: do 15 maja 2017 roku: 
3. wszystkie proponowane materiały (o ile jest to wymagane) muszą posiadać aktualne dokumenty  

dopuszczające do eksploatacji (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty) 
4. forma płatności: 

przelew na rachunek bankowy Dostawcy na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę, w 

terminie 21 dni od jej doręczenia Odbiorcy. 

Oferta winna zawierać: 
1. ceny jednostkowe poszczególnych materiałów w złotych polskich – cena netto/cena brutto; 

2. łączną wartość oferty w złotych polskich – cena netto/cena brutto; 

3. okres i warunki udzielonej gwarancji; 

4. krótki opis (instrukcję) montażu; 

5. termin ważności oferty, minimum 30 dni  
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Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Oferty z ceną prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres : l.grabowski@mzk.torun.pl, 

zaklad@mzk.torun.pl,bądź faksem na numer 56* 65-55-339 bądź pocztą na adres: Miejski Zakład 
Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, w 

terminie do 07.04.2017 do godz 1000.  

 
Kontakt Leonard Grabowski tel. 601 910 457 

 

        Kierownik Oddziału Tramwajowego 

         Paweł Bohdziewicz 
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