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Zap.of.smar L 

MZK.TT/T-6132-07/2018        Toruń dnia 10 stycznia 2018 r. 

Zapytanie ofertowe na dostawę  

smaru do smarownic torowych 

 
MZK w Toruniu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę smaru Lubcon 

Sintono Terra SK1 weiss plus. 

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 dostarczenie w roku 2018 smaru Sintono Terra SK1 weiss plus do smarownic 
torowych w ilości ok. 300 kg. 

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

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
cena – 100% 

Wymagane warunki dostawy: 
1. dostawa :  

loco magazyn MZK w Toruniu Sp. z o.o., Toruń ul. Sienkiewicza 24/26 na koszt Dostawcy. Realizacja 

dostaw w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną, 
2. 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. łączną wartość przedmiotu zamówienia – cena netto/cena brutto w odniesieniu do 1 kg. 
w złotych polskich, 

2. okres i warunki udzielonej gwarancji, 
3. informacje nt. warunków przechowywania, palności, toksyczności oraz czasu trwałości i zakresu 

temperatur przy których smar zachowuje swoje parametry, 
4. termin ważności oferty liczony od upływu terminu składania ofert: minimum 30 dni, 

5. produkt będący przedmiotem zamówienia winien posiadać wszelkie aktualnie obowiązujące normy i 

atesty dopuszczające go do obrotu na rynku handlowym i do stosowania, 
6. dostawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć Karty Charakterystyki artykułów  

chemii gospodarczej papierowo lub na nośniku danych (np. płyta CD) – zgodnie z rozporządzeniem Nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie REACH (pkt 13 karty zawiera nr kodu 

odpadu produktu i opakowania).  

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 25.01.2018 do godz. 1000.  

Kontakt Leonard Grabowski tel. 601 910 457 

        Kierownik Oddziału Tramwajowego 
         Paweł Bohdziewicz 

Załącznik: 
1. załącznik nr 1 - wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego MZK.TT/T-6132-07/2018 

UMOWA Nr TT/T-2/2018 

 Wzór  

 

zawarta w dniu …....................... 2018 roku w Toruniu pomiędzy:  

_______________NIP____________________________, reprezentowanym przez__________________ 

zwanym dalej Dostawcą 

a 
Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 

w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000406721 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP 8790177233, wysokość kapitału zakładowego 
44.953.000,00 zł reprezentowaną przez: 

1. Zbigniewa Wyszogrodzkiego – Prezesa Zarządu 
2. Piotra Ramę – Zastępcę Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych 

zwaną dalej Odbiorcą 

w wyniku złożonej przez Dostawcę oferty, została zawarta umowa o następującej treści: 

§1. 
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy asortyment zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 

1 do umowy, a Odbiorca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

§2. 
1. Dostawca na swój koszt dostarczy przedmiot dostawy na adres Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26. 
2. Koszty transportu i koszty ubezpieczenia do miejsca wskazanego przez Odbiorcę ponosi Dostawca. 
3. Dostarczony przez Dostawcę przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi techniczne, 

obowiązujące normy i przepisy prawne w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji.  
4. Dostawy będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
5. Termin realizacji wynosi 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Dostawcę zamówienia w 

formie (e-mail, fax, telefonicznie, na piśmie). 
6. Zmiana terminu dostawy jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Odbiorcą nowego 

terminu dla danego asortymentu, dokonanym w nieprzekraczalnym terminie 

 3 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.  

§3. 
1. Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi wg ceny jednostkowej podanej w ofercie z dnia …............ 
2. Łączna maksymalna wartość umowy wynosi …............... zł/netto + podatek VAT. 
3. Odbiorca zastrzega sobie prawo niezamówienia ilości określonej w zapytaniu. 
4. Dostawca przy każdej dostawie będzie przekazywał komplet dokumentów materiałowych 

obejmujących dostarczone materiały (deklaracje zgodności, atesty, aprobaty) 
5. Wszystkie dostawy będą objęte gwarancją oraz rękojmią. Czas biegu gwarancji będzie liczony od daty 

dostawy do Odbiorcy. 
6. Dowodem dostawy będzie faktura . 

§4. 
Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, na podstawie faktury wystawionej 

przez Dostawcę, w terminie 21 dni od jej doręczenia Odbiorcy. 
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§5.  
1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1) Dostawca zobowiązany jest zapłacić Odbiorcy karę umowną: 
a) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę, 
b) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w 

przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w § 2 ust 5. 

2) Odbiorca zobowiązany jest zapłacić Dostawcy: 

a) karę umowną w wysokości 10% wartości, wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 
3 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy, 

b) odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty. 

2. Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę. 

§6. 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

§7. 
1. W razie opóźnienia Dostawcy Odbiorca może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, 

naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
2. Jednakże gdy wskutek opóźnienia Dostawcy świadczenie utraciło dla Odbiorcy całkowicie lub w 

przeważającym stopniu znaczenie, Odbiorca może świadczenia nie przyjąć i żądać naprawienia szkody 

wynikłej z niewykonania zobowiązania. 

§8. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy - kodeks cywilny. 
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez obie strony. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądów właściwych dla miejsca zawarcia umowy. 

§9. 
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

               DOSTAWCA                                            ODBIORCA 
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