Ogłoszenie o przetargu
Dostawy z montażem

Sekcja I: Zamawiający.
Zamawiającym jest Ekopak Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
Siedziba Zamawiającego: ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ecopack.com.pl
Osoba do kontaktów: Paweł Suszek, Grzegorz Czop
E-mail: pawel.suszek@ecopack.com.pl; grzegorz.czop@ecopack.com.pl
Sekcja II: Przedmiot
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie linii
technologicznej do przetwarzania i segregacji odpadów komunalnych suchych zebranych
selektywnie o wydajności nie mniejszej niż 38 000 Mg/rok.
Zamówienie polega na dostawie i uruchomieniu w istniejącej hali instalacji do segregacji
odpadów zebranych selektywnie i przygotowaniu materiału do produkcji paliwa
alternatywnego.
Zakres zamówienia obejmuje: Projektowanie, roboty montażowe wraz z dostawą linii
technologicznych, obiektów, systemów, maszyn i urządzeń, szkolenia, próby końcowe,
próby eksploatacyjne, uprzątnięcie placu budowy/montażu, usunięcie wad, a także
wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia instalacji przez Zamawiającego.
Inwestycja prowadzona będzie na obiekcie pod adresem: ul. Metalurgiczna 9B, 20-234
Lublin
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do
Warunków Przetargu, który jest dostępny pod adresem: www.ecopack.com.pl .
Okres realizacji umowy: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 6 m-cy
od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy/montażu.
Wszczęcie przetargu poprzedziły wstępne konsultacje rynkowe z zainteresowanymi
wykonawcami.
Sekcja III: Termin i miejsce złożenia ofert
Termin składania ofert: 04.03.2021 godz. 12:00
Sposób i miejsce złożenia oferty:
W formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na
adres e-mail: grzegorz.czop@ecopack.com.pl lub pawel.suszek@ecopack.com.pl
albo w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres siedziby
Zamawiającego: ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin
Języki, w których można sporządzać oferty: Polski

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych
Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawców wadium w kwocie 200 000 zł na
okres związania ofertą.
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni od dnia upływu
terminu składania ofert, chyba że wcześniej zostanie dokonany wybór oferty
najkorzystniejszej.
Podstawa prawna: Kodeks cywilny
Sekcja IV: Dostęp do Warunków Przetargu.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do Warunków Przetargu można uzyskać
bezpłatnie pod adresem:
www.ecopack.com.pl;
www. kom-eko.pl;
www.ekolandpolska.com.pl

