
                                                                                                                      

           
          

        
z  m y ś l ą  o  e k o l o g i i  

 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,  

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy  

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku 

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

 

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

PRONATURA SP. Z O. O.  

adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 

www.pronatura.bydgoszcz.pl 

www.facebook.com/MKUOProNatura 

www.pronatura.bydgoszcz.pl                                                            

 
Bydgoszcz, dnia 06 marca 2023 r.    

L. Dz. GZ/PL/649/23 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się 

z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, 

którego przedmiotem jest „Przegląd serwisowy wraz z dostawą części zamiennych 2 tlenomierzy 

Emerson 6888”. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przegląd serwisowy wraz z wymianą celi cyrkonowej oraz filtra końcowego tlenomierzy 

Emerson 6888 zamontowanych na kotle  L1 i L2 w ZTPOK Pronatura w Bydgoszczy, sprawdzenie 

parametrów, kalibracja gazami wzorcowymi – 2 szt. 

2. Dostawa filtra końcowego ze spieku metalowego (SNUBEER DIFFUSER) do sądy tlenomierza 

Emerson 6888  – 4 szt. (2 wymiana + 2 części zapasowe do magazynu) 

3. Dostawa cel cyrkonowych (CELL REPLACEMENT KIT) do sądy tlenomierza Emerson 6888 – 3 szt. 

(2 wymiana + 1 części zapasowe do magazynu) 

4. Okres gwarancji:  

- Urządzenie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 

- Części zamienne 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 

 

Do założenia rzetelnej oferty wymagane jest odbycie wizji lokalnej, która odbędzie się 15.03.2023r.  

o g. 10:00. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić telefonicznie (tel. 502 560 672)  lub e-mail: 

j.haak@pronatura.bydgoszcz.pl). 

  

Kryterium oceny ofert -  cena 100 %  

Termin  realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy 

Miejsce realizacji: ZTPOK, ul. E. Petersona 22, Bydgoszcz 

Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z panem Janem Haakiem email: 

j.haak@pronautra.bydgoszcz.pl.  Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia 21.03.2023r. pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.  

 
Zatwierdzono:  
/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu  
/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 
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