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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 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 
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L. Dz. GZ/MK/  729  /23 Bydgoszcz, 13  marca 2023 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr MKUO ProNatura ZO/27/23 

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

o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

1. Nazwa zamówienia:  

Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 

2. Warunki wymagane od Wykonawców  

Zakres przedmiotu zamówienia:  

1) Zakup soli drogowej ze środkiem antyzbrylającym (w ilości nie mniejszej niż 7mg/kg) 

przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg – 100Mg luzem. 

2) Oferta powinna obejmować cenę za 1Mg materiału wraz z dostawą do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Prądocińskiej 28, 85-893 Bydgoszcz. 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień częściowych i nie jest 

zobowiązany do zakupu całości zamówienia. 

4) Jednorazowe zamówienie min. 20Mg,  

5) Czas realizacji jednostkowego zamówienia: max. 5 dni roboczych od dnia złożenia 

zamówienia 

6) Do każdego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kartę charakterystyki 

produktu. 

3. Termin realizacji zamówienia: termin realizacji umowy od dnia jej podpisania do dnia 01.03.2024r. 

czas realizacji jednostkowej dostawy: max. 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  

4. Kryterium oceny ofert: cena 100% 

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

6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Olga Klimek numer, tel. 506 276 243. 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy 

zakupowej. 

7. Ofertę prosimy złożyć do dnia 15 marca 2023 r. do godziny 23:59 na platformie zakupowej 

Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje. Oferty należy składać na 

formularzu ofertowym stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu 

podpisanego dokumentu. 

8. Załączony projekt umowy podlega/nie podlega*) negocjacji przed terminem składania ofert. 

9. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty,  

do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835). 

10. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli 

wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie 

zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

11. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na 

stronie internetowej www.pronatura.bydgoszcz.pl . 

 

 

 
   Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

1. Formularz ofertowy 
2. Projekt umowy 
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