Warszawa 2020-09-09

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):
Zakup kontenera chłodniczego 20’ RF.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kontenera chłodniczego 20’ RF.
Parametry:
·

Rok produkcji powyżej 2006 r.

·

Stan – sprawny, odnowiony,

·

Wymiary zewnętrzne maksymalne: Dł. – 6500 x Szer. – 2600 x Wys. – 2800 mm

·

Wymiary wewnętrzne minimalne: Dł. – 5200 x Szer. – 2100 x Wys. – 2000 mm

·

Zasilanie – 400 V, 32A, 50 Hz, wtyczka 5 biegunowa,

·

Pobór energii – do 10 KW/h

·

Pojemność minimum 10 europalet,

·

Rampa załadunkowa/podjazdowa na wyposażeniu,

·

Możliwość regulacji temperatury wewnętrznej (minimalny zakres-10°C+10°C)

·

Podłoga płaska lub ryﬂowana (w przypadku ryﬂowanej, szerokość ryﬂi do 20mm) –
dopuszczalna zabudowa częściowa podłogi celem uzyskania płaskiej płaszczyzny.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
Wykonawca jest zobligowany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami, przy zachowaniu najwyższej staranności.
Wykonawca dostarczy i uruchomi kontener objęty przedmiotowym zamówieniem do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie m. st. Warszawy.
Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i będzie realizowana, przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiający nie wyklucza możliwości
przedpłaty.
Zamawiający informuje, iż z Wybranym Wykonawcą będzie zawarta umowa. Projekt umowy w
załączniku.

Oferta powinna zawierać minimum następujące dane:
Rok produkcji,
Wymiary,
Koszt realizacji zamówienia obejmujący (dostawę, rozładunek, podłączenie, uruchomienie itp.)
przedstawiony w PLN netto.
Parametry techniczne,
Czas realizacji,
Okres gwarancji.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2020-09-30.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2020-09-18 o godz. 13:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Łukasz Wojciechowski
Tel. kontaktowy: (22) 391-02-54
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: lukasz.wojciechowski@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 215
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

