
        Radom,  20.11.2019r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

Zarząd PPUH ‘RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na obsługę 
załadunkową i transportową linii sortowniczej ZUOK na terenie zakładu PPUH ”RADKOM”   
z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 94 w systemie II zmianowym. 

 
Zapytanie dotyczy: 

a) Ładowarki i wózek – I i II zmiana 

1 szt. wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia min. 

3000 kg, wysokość podnoszenia min.6000 mm, moc silnika min. 120KM, pojemność łyżki min. 

3m³ wraz z obsługą operatorską. 

2 szt. ładowarka czołowa, wysokość podnoszenia min.4000 mm, moc silnika min. 

120KW, pojemność łyżki min.  4m³ wraz z obsługą operatorską. 

Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do przemieszczania i załadunku 

odpadów na linię sortowniczą w hali przyjęć, przesegregowanych odpadów na środki 

transportu, do przenoszenia kompostu oraz innych materiałów sypkich typu gruz na placach 

składowych.  

1 szt. wózek widłowy o wysokości podnoszenia min. 3500 mm, udźwig min. 2500 kg, 

osprzęt-chwytak do recyklingu (bele, kostki) wraz z obsługą operatorską. 

Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do przemieszczania i załadunku 

przesegregowanych, sprasowanych bel odpadów komunalnych na środki transportu oraz 

innych materiałów na placach składowych.  

b) Samochody ciężarowe – I i II zmiana 

1 szt. samochód ciężarowy wraz z kierowcą, z urządzeniem hakowym, podwozie  

o DMC minimalnym 26 000 kg, układ napędowy pojazdu 6x4, nominalna moc załadunkowa 

min. 21 ton, wysokość haka H=1,570 mm (wg. DIN 30722), zakres długości obsługiwanych 

kontenerów 5 500 mm – 7 000 mm.  

2 szt. samochód ciężarowy wraz z kierowcą, z urządzeniem hakowym, podwozie  

o DMC minimalnym 26 000 kg, układ napędowy pojazdu 6x4, nominalna moc załadunkowa 

min. 21 ton, wysokość haka H=1,570 mm (wg. DIN 30722), zakres długości obsługiwanych 

kontenerów 5 500 mm   – 7 000 mm.  

Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany  do przemieszczania, wymiany kontenerów  

z odpadami, z placu przy hali, oraz transportu kontenerów  z terenu ZUOK  na Składowisko 

Odpadów.  

Czas trwania usługi najmu – 1 tydzień (od poniedziałku do soboty). 
Koszty serwisowe, bieżące naprawy oraz paliwo leżą po stronie Zleceniobiorcy. 

 
Ofertę należy przesyłać na adres e-mail: a.kultys@radkom.com.pl lub 

m.faryna@radkom.com.pl  do dnia 26.11.2019r. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej (na poszczególne rodzaje sprzętu) 
Termin realizacji usługi do ustalenia z Zamawiającym. 

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach merytorycznych to p. Maciej Giza  
tel. 48 380 20 41; e-mail: m.giza@radkom.com.pl.  

Zapraszamy do złożenia oferty! 
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