Szczecin, dn. 14.04.2015 r.

TOM Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
Zapytanie ofertowe nr 8
TOM Sp. z o.o. zaprasza do złoŜenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod tytułem:
„Zakup wózka widłowego”
w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Budowa nowej instalacji w
Szczecinie do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku”.
Projekt ten będzie współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.1.2:
„Racjonalna gospodarka odpadami, cz.2. Instalacje
gospodarowania odpadami”
Zamawiającym jest TOM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin.
Postępowanie ofertowe ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację
zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie będzie odbywało się
z zachowaniem zasad równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji, przejrzystości,
jawności oraz efektywności.
1. Zamawiający:
TOM Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
2. Tryb postępowania:
Konkurs ofert w celu wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty według wskazanych
poniŜej kryteriów:
- cena oferty;
- bilans parametrów technicznych
-dodatkowe korzyści, takie jak: korzystniejsze warunki serwisowania, jakość serwisu,
postanowienia gwarancyjne renoma oferenta, inne
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3. Przedmiot zamówienia:
Wózek widłowy:
- fabrycznie nowy;
- udźwig – ok. 3.500 kg;
- wysokość podnoszenia – ok. 4500 mm
- napęd LPG;
- maszt TRIPLEX;
- obrotnica 360 st.;
- przesuw boczny wideł;
- przekładnia bezstopniowa hydrokinetyczna.
Gwarancja:
Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące
Serwis:
czas reakcji serwisu – ok. 48 godzin od wystąpienia awarii, zdolność do świadczenia serwisu
gwarancyjnego.
4.Miejsce realizacji projektu i powyŜszych zadań:
Miejscem realizacji jest siedziba Zamawiającego znajdująca się w Szczecinie, ul. Pomorska 112
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Podmioty, które wykonują działalność gospodarczą w obszarze odpowiadającym zakresowi
zadania będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
6. Przygotowanie oferty:
Oferta musi zawierać:
a) Cenę brutto za realizację zamówienia;
b) Wskazanie typu, modelu urządzenia
c) Postanowienia dotyczące gwarancji i serwisu
b) Dołączony do oferty wypełniony formularz ofertowy znajdujący się na stronie
internetowej Zamawiającego – www.grupatom.pl, zatytułowany „Formularz zapytania
ofertowego nr 8”. Formularz podobnie jak oferta powinny być podpisane oraz
opieczętowane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
Oferta powinna być przygotowana w formie papierowej, wszystkie strony oferty powinny być
spięte (zszyte) w sposób trwały. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być
zaadresowane na adres Zamawiającego z dopiskiem „Dotyczy zapytania ofertowego nr 8”
Oferent moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu, wyłącznie jedną ofertę na wykonanie
zamówienia obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
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7.Termin realizacji zadania:
28.06.2015 r.
8.Terminy postępowania:
a) złoŜenie oferty w terminie do 17.04.2015 r. do godziny 16.00 w sekretariacie w siedzibie
Zamawiającego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera, poczty. Oferty, które wpłyną po
wskazanym terminie będą rozpatrywane jeŜeli zostaną nadane najpóźniej we wskazanym
wyŜej terminie, jeŜeli jednoczesne zostaną przesłane na adres mailowy:
slubacz@grupatom.pl lub mbrylewski@grupatom.pl Pozostałe oferty, które wpłyną po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
b) wybór oferenta nastąpi w terminie do 20.04.2015 r.
c) zawarcie umowy nastąpi w terminie do 15.05.2015 r.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela pan Stanisław Lubacz – Prokurent, tel. 609859904, email:
slubacz@grupatom.pl
Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z Ŝadnej z ofert przedstawionych przez
oferentów.
Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własny koszt i ryzyko, oferentom nie
przysługują Ŝadne roszczenia w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z przedstawionej
oferty.
Niniejsze zapytanie jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz na stronie
internetowej pod adresem: www.grupatom.pl
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