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TYTUŁ ZAMÓWIENIA: 

 

Projekt i dostawa wraz montażem przenośników taśmowych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o 

ul. T. Kościuszki 304 

34-123 Chocznia 

NIP: 551-21-96-919; REGON: 357053451; BDO: 000017456 

KRS:0000144823, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy 

Kapitał zakładowy: 11 800 000,00 wpłacony w całości. 

 

 

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

 

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem lub pocztą lub pocztą elektroniczną na 

adres:pjodlowski@eko-chocznia.pl  Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień 

nadania oferty, czy też jej sporządzenia.  

Oferty należy składać do dnia: 15 lipca 2022 r. godz. 09:00 

Miejsce składania ofert osobiście: 

 Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o ul. T. Kościuszki 304 34-123 Chocznia.  

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA: 

Leszek Rataj – tel. 607 980 739   e-mail: lrataj@eko-chocznia.pl  

 

 

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: 

Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o 

ul. T. Kościuszki 304 

34-123 Chocznia 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wraz z montażem 3 

przenośników taśmowych wraz podestami roboczymi: 

- taśmociąg wznoszący do kabiny sortowniczej z ominięciem sita – bajpas sita obrotowego. 

- 2 taśmociągi załadowcze do pras belujących wraz z rewersem 

wszystkie przenośniki z szerokością roboczą 800 mm z burtami wysokości 300mm-

Zamawiający zastrzega, iż dedykowane parametry mogą ulec zmianie w przypadku oceny 

projektowej i koncepcyjnej przedstawionej przez Oferenta. 

Projekt winien uwzględniać  koncepcję  w zakresie modernizacji istniejącej linii z 

uwzględnieniem montażu separatora metali nieżelaznych oraz separatora optycznego. 

 

Uwaga: przed złożeniem oferty obowiązkowa wizja na terenie zakładu w miejscach 

montażu, celem uzgodnienia długości taśmociągów oraz ich parametrów technicznych. 
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Przedmiot zamówienia winien obejmować: 

 

1.Wykonanie projektu technicznego przenośników taśmowych wraz z koncepcją  

2. Wykonanie przenośników wraz z innymi komponentami wynikającymi z projektu i 

koncepcji.  

3. Dostawa i montaż przenośników z konstrukcją wsporczą i podestem roboczym. 

 4. Przeprowadzenie rozruchu.  

5. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw.  

6. Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji dla maszyn dostarczonych w ramach linii 

technologicznej wraz z certyfikatami CE oraz kartą gwarancyjną. 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje podłączenia przenośników do zasilania oraz pracy 

dźwigu przy ich montażu. 

 

 

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY - 

MINIMALNY ZAKRES OFERTY: 

 

Oferta winna określać : 

• nazwę wykonawcy 

• termin realizacji przedmiotu zamówienia 

• cenę netto – brutto 

• warunki gwarancji 

• warunki  płatności  

 

oraz 

wzór umowy - draft umowy. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano.  

W przypadku. gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli 

się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny. Zamawiający może odstąpić lub 

unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny. 

Podpisanie umowy nastąpi po wyborze oferty, w obustronnie uzgodnionym terminie 

jednak nie później niż do 31 miesiąca sierpnia 2022 roku w siedzibie Zamawiającego tj. w 

Choczni, ul. T. Kościuszki 304. 
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