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 Zap.of.podbijaki   

MZK.TT/T-6132-47/2017       Toruń, dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę elektrycznych podbijaków torowych   
      MZK w Toruniu Sp. z o.o. zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na dostawę: 
      5 szt podbijaków elektrycznych wibracyjnych w 2017 roku. 

 
      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;  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt podbijaków elektrycznych wibracyjnych do prac 

związanych z podbijaniem podkładów kolejowych (tramwajowych) przy budowie, remoncie i 

naprawie bieżącej (awaryjnej) torów wg specyfikacji: 

- podbijak zasilany napięciem trójfazowym 400 V; 

- ergonomiczna konstrukcja chroniąca pracownika przed szkodliwym działaniem drgań; 

- maksymalny ciężar do 30 kg; 

Proponowane urządzenie (o ile jest to wymagane) musi posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczające do eksploatacji. 

 
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 dostawy: 
1. termin realizacji zamówienia  30 dni od podpisania umowy; 
2. dostawa na koszt Dostawcy (łącznie z DTR urządzenia i wykazem części zamiennych): - loco magazyn MZK 

w Toruniu Sp. z o.o. Toruń ul. Sienkiewicza 24/26; 
3. forma płatności: 

przelew na rachunek bankowy Dostawcy na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę w terminie 21 
dni od jej dostarczenia Zamawiającemu. 

 
Oferta winna zawierać: 
1. cenę jednostkową i łączną wartość oferty – cena netto/cena brutto; 

2. okres i warunki udzielonej gwarancji; 

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 07.07.2017 do godz 1000.  

Kontakt Leonard Grabowski tel. 601 910 457 

         Kierownik Oddziału Tramwajowego 

          Paweł Bohdziewicz 
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