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Załącznik nr 1 do umowy 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 

ul. Komunalna  5 

75-724 Koszalin 

tel. 094 348-44-44 / fax 094 348-44-34  

 

2. Przedmiot zamówienia:  

Dostawa nowych kontenerów KP-7 na odpady segregowane – 10 sztuk. 

CPV: 34928480 - 6   

1) Cena musi być wyrażona w zł ( PLN ). 

2) Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy. 

3) Miejscem przekazania przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 

4) Wykonawca dopuszcza podział na 3 zadania: 

Zadanie nr 1 - Dostawa nowych kontenerów KP-7 na odpady segregowane –  4 sztuk. 

Zadanie nr 2 - Dostawa nowych kontenerów KP-7 na odpady segregowane – 3 sztuk. 

Zadanie nr 3 - Dostawa nowych kontenerów KP-7 na odpady segregowane – 3 sztuk. 

5) Wykonawca dopuszcza złożenie oferty na 1, 2 lub 3 zadania. 

 

3. Informacje dla Wykonawcy: 

(parametry techniczne, jakościowe, rozmiary, rodzaj materiałów) 

konstrukcja wykonana z blachy 2 do 4 mm ( podłoga 3 mm) , wzmacniany  

1) kształtownikiem zimnogiętym 4 mm, 

2) długość  3500mm - 3900 mm,  

3) szerokość 1700 mm,  

4) wysokość ścian kontenera 1200 mm,  

5) wysokość ucha zaczepu 1200 mm dla hakowca, 

6) rozstaw podłużnic 1100 mm,  

7) kolor zielony,  

8) pojemnik przystosowany do opróżniania przez samochód typu bramowiec 

(z dwoma hakami do wysypywania - rozstaw haków posiadanych pojazdów                                    

od 500 mm do 900 mm) jak również typu hakowiec,  

9) klapa tylna podwójna na zawiasach po bokach konenera. 

 

 

4. Termin realizacji dostawy – do 31.12.2021 r. 

5. Warunki płatności: 

Wymagany termin płatności wynosi do 14 dni od wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

6. Wymagany termin gwarancji – minimum 24 miesiące. 

7. Kryteria i ocena kryteriów 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  

w kryteriach: 

1) Kryterium cena całego zamówienia – waga 100 punktów. 

2) Zamawiający przy wyborze kierować się będzie kryterium najniższej ceny. 
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3) Kryterium cena całego zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto  

za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wynajmującego w „Formularzu 

ofertowym”.  

4) Ocena kryterium cena całego zamówienia obliczona zostanie zgodnie ze wzorem: 

  

 

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert 

-------------------------------------------------------   x 100 = ilość uzyskanych punktów 

Cena brutto badanej oferty 

 

Opracował: 

Martyna Łączyńska 

Koszalin, dnia 09.12 2021 rok. 
 

 

 

 

 


