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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. 
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Bydgoszcz, dnia  12  sierpnia 2022 r.  
 
L. Dz. /GZ/MK/ 2405 /22 
MKUO ProNatura /ZO/112/22 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się  
z prośbą o przedstawienie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, 
którego przedmiotem jest Wykonanie zabudowy typu skrzynia z plandeką wraz z montażem  
na podwoziu Volkswagen Crafter oraz demontaż starej zabudowy.  

1. Opis zadania: 

Przedmiotem zadania jest wykonanie zabudowy typu skrzynia z plandeką wraz z montażem  
na podwoziu Volkswagen Crafter oraz demontaż starej zabudowy. 

1) Warunki wymagane od Wykonawców: 

• Demontaż starej zabudowy 

• Montaż nowej zabudowy na podwoziu Volkswagen Crafter 

• Długość wewnętrzna zabudowy min. 4100 mm, max. 4200 mm 

• Szerokość wewnętrzna min. 2100 mm, max. 2200 mm 

• Wysokość wewnętrzna min. 1900 mm, max. 2300 mm 

• Szkielet stalowy i rama pośrednia wykonana ze stopów aluminiowych  

• Burty aluminiowe anodowane o wysokości 400 mm 

• Kłonice umożliwiające szybki demontaż i załadunek boczny 

• Przednia ściana wykonana z burty aluminiowej anodowanej o wysokości 400 mm, powyżej 
sklejka wodoodporna 

• Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej 

• Stelaż aluminiowy pod plandekę wyłożony listwami drewnianymi impregnowanymi 

• Nadkola z tworzywa z fartuchami przeciwbłotnymi, montowane nad kołami tylnej osi 

• Tylna burta aluminiowa o wysokości 400 mm, otwierana ze stopniem składanym 

• Zamknięcia z aluminium anodowanego  

• Uchwyty w obrysie bocznym skrzyni uniemożliwiające przesuwanie się ładunku podczas 
transportu 

• Oświetlenie obrysowe 

• Plandeka w kolorze białym, zapinana za pomocą linki 

• Listwy przeciwnajazdowe składane boczne  

• Dokumenty do rejestracji, zmiany konstrukcyjne na  Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
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2) Zamawiający wymaga, by Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadził 

działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych (zgodnie  

z kodem działalności gospodarczej PKD 45.20.Z), zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt 6 ustawy prawo o ruchu 

drogowym. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument rejestrowy 
(odpis z KRS/CEIDG). 
 
3) Udziel Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.  

 
2. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Kryterium oceny ofert: cena 100% 

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

5. Załączony projekt umowy nie podlega negocjacji. 

6. 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. 
 
7. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu i odrzuci 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). 
 
8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Jakubem Ostrowskim,   
tel. 786-813-920. 
 
9. Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.  
 
 
Uwaga!! Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego 
zapytania ofertowego.  
 
 
 

   Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 
 
                                                                                   
Załączniki: 
- wzór umowy 
- formularz ofertowy 

http://www.platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje

