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Rzgów, dnia 23.08.2011r.

„Jantar” Jarosław Fiałkowski
95-030 Rzgów
ul. Krótka 2
NIP: 982-014-26-14
REGON: 472061310

Wdrożenie innowacyjnej i prośrodowiskowej metody 
selektywnej zbiórki oraz technologii przetwarzania 

segregowanych odpadów, w tym trudno przetwarzalnych

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA 

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I 
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

POJEMNIKI MAŁE DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW II

Szczegółowa  specyfikacja :

1. Pojemniki o pojemności 1,5 – 1,7 m
3
 – sztuk 58 z podziałem na kolory :

• 24 sztuki pojemników w kolorze niebieskim z logo firmy, z napisem „PAPIER” i nr 
telefonu firmy

• 34 sztuki pojemników w kolorze zielonym z logo firmy, z napisem „SZKŁO” i nr 
telefonu firmy

• Konstrukcja klapy znajdująca się na spodzie pojemnika, umożliwiająca jego 
bezproblemowe opróżnianie i ochronę przed dostępem osób niepowołanych

• Dobre tłumienie, które wygłusza hałas powstający podczas wrzucania odpadów

• Odporność materiału na zmiany temperatur
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• Przystosowanie do opróżniania przy pomocy podnośnika

• Wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym

• W podstawie prostokątne

2. Pojemniki o pojemności 2 – 2,5 m
3 
 – sztuk 10:

• pojemniki w kolorze niebieskim, z logo firmy, z napisem „PAPIER” i nr telefonu 
firmy

• Konstrukcja klapy znajdująca się na spodzie pojemnika, umożliwiająca jego 
bezproblemowe opróżnianie i ochronę przed dostępem osób niepowołanych

• Dobre tłumienie, które wygłusza hałas powstający podczas wrzucania odpadów

• Odporność materiału na zmiany temperatur

• Przystosowanie do opróżniania przy pomocy podnośnika

• Wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym

• W podstawie prostokątne

3. Pojemniki siatkowe o pojemności 2,5 m
3 
 – sztuk 32 :

• Konstrukcja klapy znajdująca się na spodzie pojemnika, umożliwiająca jego 
bezproblemowe opróżnianie i ochronę przed dostępem osób niepowołanych

• Przystosowanie do opróżniania przy pomocy podnośnika

• Wykonane z profili stalowych obudowanych siatką stalową, z logo firmy, z napisem 
„PLASTIK”

• W podstawie prostokątne

Dowóz, wszystkich wymienionych w specyfikacji pojemników, do zamawiającego w gestii 
sprzedającego, wliczony w cenę

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:

Lp Przedmiot zamówienia Jednostka 
miary

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto

Wartość netto Stawka 
VAT 
(%)

Wartość 
VAT

Wartość brutto

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego



 ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź, 
tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 

email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

1
2

Raze
m

n/d n/d n/d n/d n/d

OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI  FIRMA  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁA  PRZY  WYBORZE  ORAZ 
ZNACZENIE  TYCH  KRYTERIÓW

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny
1 Cena Od 0 do 70 Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do 

ceny badanej oferty mnożony przez 70.
2 Rok produkcji Od 0 do 30 30 pkt – nowe

0 pkt – używane

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2011r.

Ostateczny termin składania ofert: 30.08.2011r.

Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na 
adres: 

„Jantar” Jarosław Fiałkowski

95-030 Rzgów

ul. Krótka 2 

Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych 
kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 31.08.2011r.”
Proszę również umieścić na zapytaniu ofertowym termin ważności oferty.

Data i miejsce otwarcia ofert: 31.08.2011 r.  w siedzibie firmy „Jantar” Jarosław Fiałkowski

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Jarosław Fiałkowski, Tel. 601-887-188

 
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania.
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