Radom, 24.03.2021r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wynajem pojazdów
hakowych przeznaczonych do obsługi transportowej linii sortowniczej Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych na terenie zakładu PPUH ”RADKOM” z siedzibą w Radomiu,
ul. Witosa 94 w systemie II zmianowym.
Oferta dotyczy:

I wariant
I i II zmiana
3 szt. samochód ciężarowy 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 linii sortowniczej na plac przy hali,
oraz transportu kontenerów na terenie zakładu oraz transportu kontenerów z terenu ZUOK
na Składowisko Odpadów.

II wariant
I i II zmiana
3 szt. samochód ciężarowy bez kierowcy, 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 linii sortowniczej na plac przy hali,
oraz transportu kontenerów na terenie zakładu oraz transportu kontenerów z terenu ZUOK
na Składowisko Odpadów.
Okres najmu to 12 miesiące.
Koszty serwisowe, bieżące naprawy oraz paliwo leżą po stronie Zleceniobiorcy.
Naprawy serwisowe wykonywane w ciągu 24h, przy dłuższym przestoju konieczne
podstawienie auta zastępczego.
Rozliczenie prac nastąpi po wykonaniu usługi w cyklach miesięcznych.
I zmiana ( g.6.00-14.00), II zmiana (g.14.00-22.00).
W ofercie należy podać ryczałtową stawkę miesięczną za wynajem 3 pojazdów w rozbiciu
na 2 warianty.
Ofertę
należy
przesłać
na
adres
m.faryna@radkom.com.pl do dnia 31.03.2021r.

e-mail:

a.kultys@radkom.com.pl

lub

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Mileną Faryną tel. 48 380 20 16 lub 518278-985.

