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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 2013r. 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. 
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Bydgoszcz, dnia  01 grudnia 2021r.  

 

L. Dz. /GZ/MK/3512/21 

MKUO ProNatura /ZO/168/21 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 

przy ul. Ernsta Petersona 22, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na rozbudowę pomieszczeń 

biurowych w budynku administracyjnym Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy. 

 
1) Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym 

przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy 

W zakres robót obejmuje:  

- przeniesienie istniejącej witryny z drzwiami 

- wydzielenie pomieszczenia poprzez zabudowę z płyt g-k 

- demontaż istniejących okien i wymiana na okna z sekcjami uchylnymi 

- rolety materiałowe 

- wstawienie nowej witryny pod wymiar 

- wstawienie nowych drzwi szklonych (jak istniejące) 

- instalacja elektryczna (przeniesienie istniejącej kamery, zapewnienie odrębnego oświetlenia 

pomieszczeń, gniazda z prądem) 

 2)     Wizja lokalna: Zamawiający wyznacza termin obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 06 grudnia 

2021 r. 

3)     Termin realizacji: do dnia 31 stycznia 2022 r.  

mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl
http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/


4) Kryterium oceny ofert: 100 % cena 

5) Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6) Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Dominika Staroń-Kołodziej, tel. 695 653 219, 

52 506 59 04 wew.14 

 

Oferty prosimy złożyć w terminie do 07 grudnia 2021 r. na platformie zakupowej 

www.platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.  

 

Uwaga! Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF. 

 

 

 

 

Zatwierdzono:  

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

/-/ Barbara Jeruzal – Prokurent Spółki 

 

                                                                                                        

Załączniki: 

- wzór umowy 
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