Warszawa 2020-09-03

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji, okresowego sprawdzenia oraz kalibracji
tachografów.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji, okresowego
sprawdzenia oraz kalibracji tachografów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przez naprawy należy rozumieć: wymianę uszkodzonego elementu tachografu (jeśli jej wykonanie
jest niezbędne) wraz z kosztami robocizny oraz uzyskanie legalizacji tachografu zgodnie z
obowiązującymi przepisami w momencie wygaśnięcia terminu ważności świadectwa legalizacji lub
po wykonaniu naprawy (jeżeli zaistnieje taka konieczność).
Realizacja usług serwisowych tachografów będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe na
świadczenie usług serwisowych składanych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego tachografu i uzyskania jego legalizacji,
sprawdzenia tachografu oraz kalibracji w dniu dostarczenia przez Zamawiającego pojazdu do punktu
serwisowego Wykonawcy.
Wykonawca udziela gwarancji na wymienione podczas naprawy części i wykonane prace w wymiarze
12 miesięcy od daty zrealizowanej usługi.
Zamawiający wymaga zawarcia umowy na okres 12 miesięcy, której wzór przedstawiono w
załączniku. Ceny podane w formularzu ofertowym są stałe i nie ulegają zmianie w okresie
obowiązywania umowy.
Zamawiający informuje, że użytkuje ok. 204 szt. tachografów, w tym ok. 171 szt. cyfrowych, ok. 8
szt. analogowych Kienzle 1318 i ok. 25 szt. analogowych Kienzle 1324.
Oferty prosimy składać poprzez wypełnienie załączonego formularza oraz odesłanie go w sposób
przedstawiony poniżej.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2020-09-18 o godz. 14:30
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Jakub Kopyto

Tel. kontaktowy: (22) 39-10-255
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: jakub.kopyto@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 214
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

