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 Zap.of.transport 5 

MZK.TT/T-6132-23/2017       Toruń, dnia 20 kwietnia 2017 r. 

Zapytanie ofertowe na usługę transportowo-sprzętową (nr 2) w 2017 roku  
MZK W Toruniu Sp. z o.o. zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na: usługę 

      transportowo-sprzętową w 2017 roku przy remontach torowisk tramwajowych między innymi  w 

      ul. M. C . Skłodowskiej, pętli tramwajowej przy ul. Olimpijskiej i in.  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.   Usługa wielozadaniowego nośnika osprzętu (nośnika teleskopowego) z operatorem  
 - szacunkowo około  60 godzin; 

      2.  Usługa koparko-ładowarki z operatorem  
 - szacunkowo około 40 godzin; 

3.  Usługa dźwigu z operatorem do załadunku i rozładunku przęseł torowych (szyny z 

     podkładami) o długości około 5m, szyn tramwajowych długości 18 mb, podkładów tramwajowych  
     strunobetonowych, rozjazdów tramwajowych itp. 

     - szacunkowo około 80 godzin; 
4.  Usługa dłużycy z kierowcą do przewozu podkładów tramwajowych strunobetonowych 

     - szacunkowo około 20 godzin; 
5.  Usługa dłużycy z kierowcą do przewozu szyn tramwajowych o długości 18 mb oraz rozjazdów      

     - szacunkowo około 24 godzin. 

Oferta nie powinna zawierać czasu dojazdu z bazy na miejsce robót i powrotu z miejsca robót na bazę. 
 

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

 
Wymagane warunki: 
1. termin realizacji zamówienia w okresie od 08 maja  do 31 października  2017r; 
2. realizacja usługi poprzez telefoniczne zamówienie kierownika robót MZK z 12 godzinnym wyprzedzeniem; 
3. rozliczenie robót na podstawie potwierdzonej przez MZK karty drogowej lub karty pracy sprzętu; 
4. forma płatności: 

przelew na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury (z załączonymi dokumentami 

potwierdzającymi usługę) wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od jej dostarczenia. 

 

 
Oferta winna zawierać: 
1. cenę jednostkową – cena netto/cena brutto; 

2. łączną wartość oferty – cena netto/cena brutto; 

3. termin ważności oferty – minimum 30 dni. 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Oferty z ceną prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres : l.grabowski@mzk.torun.pl, bądź 
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 27.04.2017 do godz 1000.  

Kontakt Leonard Grabowski tel. 601 910 457 
         Kierownik Oddziału Tramwajowego 

          Paweł Bohdziewicz 
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