
 
Mikołajki, 27.07.2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I .Nazwa i adres zamawiającego: 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32 

Telefon: 87 421 60 09 

E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej  

z podgrzewaniem wody do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 32, 11-730 Mikołajki.  

 

Przedmiot zamówienia : 

W ramach przedmiotu zamówienia Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć myjkę 

ciśnieniową z podgrzewaniem wody wraz z niezbędnymi dokumentami, atestami, certyfikatami 

i instrukcją obsługi na adres Kupującego, tj. ul. Warszawska 32, 11-730 Mikołajki. Dostawa 

obejmuje transport na koszt Sprzedającego. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

minimum 24-miesięcznej gwarancji door-to-door. 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Parametry techniczne: 

1. Myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody 

2. Ciśnienie (bar): 30-150 

3. Napięcie: 400 V 

4. Wydajność tłoczenia (l/h): 200-600 

Wyposażenie:  

5. wąż wysokociśnieniowy min. 10 m 

6. lanca spryskująca  

7. pistolet spryskujący  

8. zbiornik na środek czyszczący i zmiękczający  

9. wtyczka ze zmiennikiem biegunów  

10. zbiornik na detergent 

11. zabezpieczenie przed pracą na sucho 

12. przystawka do mycia powierzchni płaskich z dyszami 

13. dysza rotacyjna 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 10.08.2021 roku. 
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IV. Opis przygotowania i złożenia oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany  dołączyć zdjęcie oferowanej myjki i opis 

techniczny potwierdzający jej parametry. 

3. Oferent powinien złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej w terminie  

do  30.07.2021r. do godz. 12.00 

Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.,  

11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32 w godzinach pracy zakładu w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem: Zakup i dostawa  fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem 

wody do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mikołajkach.  

 

4. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: biuro@zuk-mikolajki.pl  

V. Kryteria oceny i  wyboru ofert: 

1 . Cena – 100% 

 

VI.  Osoby do kontaktu. 

Mirosław Zalewski - Kierownik: (087) 421 60 09; 606 148 995 

 

VII. Inne informacje. 

Oferent pokrywa wszystkie koszty związane z dostarczeniem i przygotowaniem oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi Oferentów mailowo  

oraz na stronie BIP Spółki  - www.bip.zuk.mikolajki.pl 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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