WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

RADO Sp. z o.o.
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ogłasza
PRZETRAG W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA
DOSTAWĘ

DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO MŁYNA DO ROZDRABNIANIA
MATERIĄŁÓW PRZEZNCZONYCH DO RECYKLINGU W
SZCZEGÓLNOŚCI ZŁOMU KABLOWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów: RADO Sp. z o.o. Ławnica 240, 39 – 331 Chorzelów, tel.: 017 744 90 00, www.rado.net.pl.
Upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Pan
Radosław Rostocki.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego młyna do rozdrabniania materiałów
różnego typu (metale, tworzywa sztuczne itp.) przeznaczonych do recyklingu (w szczególności kabli).
2. Rodzaj zamówienia – dostawy.
3. Określenie przedmiotu zamówienia – przedmiot zamówienia obejmuje urządzenie o następujących
parametrach:
Urządzenie – młyn przystosowany fabrycznie do rozdrabniania przeznaczonych do recyklingu materiałów w
postaci:
 wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych,
 materiałów kompozytowych w postaci folii, płyt, elementów kształtowych, itp., stanowiących
połączenia tworzyw sztucznych, metali, drewna, papieru, itp.,
 tworzyw sztucznych pokablowych, w tym z zawierających ekrany aluminiowe lub miedziane,
 drewna, materiałów drewnopochodnych,
 papieru, tektury i ich materiałów kompozytowych zawierających np. folie z tworzyw sztucznych, folie
aluminiowe itp.,
 e-odpadów,
 gumy i kompozytów gumowych,
 innych podobnych materiałów.
2.1 Rozdrabniacz powinien umożliwiać rozdrabnianie wyżej wymienionych materiałów w różnych kształtach i
rozmiarach, w tym elementów dużych i ciężkich. Typowymi materiałami wsadowymi mogą być

przykładowo: lodówki, czystki, guma - w tym z opon, bele, palety, beczki i pojemniki, rury, powłoki
izolacyjne z kabli teletechnicznych i elektrycznych w tym z ekranami metalicznymi, folie, itp.
2.2 Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych urządzenia znajduje się w Regulaminie
Przetargu Ofertowego.
2.3 Zamawiający nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
2.4 Wymagany termin wykonania zamówienia – do 60 dni od daty zawarcia umowy.
2.5 Gwarancja i rękojmia – co najmniej 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
dostawy.

3. PROCEDURA

Pełną treść opisu przedmiotu dostawy jak i zasad udzielenia zamówienia zawiera Regulamin Przetargu, który
określa wszelkie regulacje jakimi związane są podmioty ubiegające się o niniejsze zamówienie, jak również
wzory obowiązujących Strony dokumentów.
Tryb udzielenia zamówienia – przetarg ofertowy.
Kryteria oceny ofert: cena – maksymalnie 100 punktów
Regulamin Przetargu można pobrać bezpłatnie wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego www.rado.net.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Ławnicy 240, 39 – 331 Chorzelów,
(Sekretariat).
Termin i miejsce składania ofert – 26.08.2014 r., do godz. 10:45 w RADO Sp. z o.o. Ławnica 240;
(Sekretariat).
Termin związania ofertą - 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert – 26.08.2014 r. godz. 11:00, RADO Sp. z o.o. Ławnica 240, (sala
konferencyjna).
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
2.6 Zarówno niniejszy przetarg jak i umowa, która może zostać zawarta w jego wyniku rządzą się przepisami
prawa polskiego i w razie sporów podlegają pod rozstrzygnięcia sądów powszechnych funkcjonujących na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.7 Rozliczenie umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia może odbywać się w walucie PLN lub
EURO (w przypadku złożenia oferty z ceną wyrażoną w EURO dla porównania cen ofert Zamawiający
przeliczy tę cenę na PLN po średnim kursie opublikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia składania
ofert).
2.8 Zamawiający po złożeniu ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji w szczególności
negocjacji cenowych z wszystkimi Oferentami lub tylko z wybranymi oferentami, w każdym przypadku do
negocjacji zaproszony zostanie Oferent, który złożył ofertę z najniższą ceną.

