
OGŁOSZENIE 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

62-700 Turek, ul. Polna 4 

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51 

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, 

 IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254 

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307 

 

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których 

nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:  

 

„Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą na potrzeby  

PGKiM Sp. z o.o. w Turku” 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem ładowarki  i samochodu ciężarowego 

samowyładowczego  wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. 

 

    Wynajem ładowarki wraz z obsługą łącznie  z  samochodem ciężarowym 

samowyładowczym wraz kierowcą   

Ładowność samochodu 10 ton  lub większa.  

Minimalne parametry wynajmowanego sprzętu:    

- pojemności łyżki 3,4 m3   

- możliwością wyładowania przy kącie wysypu 45°  na wysokości 3,1 m. 

 

Zamawiający informuje iż sprzęt transportowy będzie w szczególności wykorzystywany w 

wywozie osadu pościekowego (pulpa) z Oczyszczalni Ścieków  w Turku.    

 

Przewidywane ilości godzin wynajmu sprzętu: - 1.500 godzin 

  

 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

2.Termin wykonywania usług: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

3.Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  

   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik    

     nr 2 do SWZ.  

3. Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia –  

    załącznik nr 3 do SWZ. 



4. Wykaz sprzętu –załącznik nr 4 do SWZ wraz z kserokopiami  dowodów  

    rejestracyjnych pojazdów. 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

    działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

    terminu składania ofert. 

6. W zakresie transportu odpadów, Wykonawca powinien przedłożyć odpis 

posiadanego zezwolenia na transport odpadów wydanego przez właściwy organ albo 

zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa a art. 49 ust. 1 ustawy o 

odpadach , w zakresie odpadów o kodzie 19 08 05. 

 

 

4. Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub    

    pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim-turek.pl. menu tematyczne   

    przetargi. 

 

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.06.20201 r. do godz. 9:30 w biurowcu Spółki,  

    ul. Polna 4, 62-700 Turek, sekretariat pokój nr 20. 

 

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021 r. o godz. 10:00 w biurowcu Spółki, ul. Polna 4,   

     62-700 Turek, pokój nr 19. 

 

7.  Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

8.  Kryterium wyboru w przedmiotowym postepowaniu -100 % cena  

 

9.  Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z  Wykonawcami  

       w zakresie przedmiotu postępowania: 

 

     Witold Gębalski  – tel. (063) 28 00 336, od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1000 

    

w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 

 

Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1000  
 

 

 
 

http://www.pgkim-turek.pl/

