Warszawa 2019-02-06

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
zakup i dostawa naklejek na pojemniki
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa naklejek na pojemniki w ilościach:
* z napisem odpady zmieszane - 10 000 szt.
* z napisem metale i tworzywa sztuczne - 5 000 szt.
* z napisem papier - 4 000 szt.
* z napisem szkło - 4 000 szt.
wymagania:
1.Miękka folia PCV, która dopasowuje się do każdej powierzchni
2.MATERIAŁ KRYJĄCY - Jednostronnie powlekany silikonem papier, 135 g/m2
3.ŚRODEK KLEJĄCY - Poliakrylan permanentny
4.ZAKRES STOSOWANIA - Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń: oznakowania, opisy i dekoracje
o krótkim i średnim okresie. Odporność na wodę morską, klasa BS 5609 sekcja 2. Aprobata
Niemieckiego Instytutu - ABG General Type Approval (ABG) acc. to § 22a StVZO, Federal German
Road Traffic Licensing Order (D5426)
5.DANE TECHNICZNE:
a) Grubość* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 80 mikronów
b) Trwałość kształtu: (DIN 30 646) naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w
kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłużnym < 0,4mm
c) Wielkość : 300x300 mm
d) Odporność na wodę naklejona na aluminium po 48 godz./ 23oC. nie wykazuje zmiany.
e) Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -40 oC do + 80oC nie wykazuje zmian.
f) Siła sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): przynajmniej 16 N/25
mm
g) Odporność na rozdarcie (DIN 53 455)
wzdłużne: min. 19MPa
poprzeczne: min. 19MPa
h) Odporność na rozciąganie (DIN 53 455)
wzdłużne: min. 130%
poprzeczne: min. 150%

Wzory naklejek znajdują się w załącznikach.
Osoba kontaktowa pod wzgledem technicznym - Karol Skałecki, tel. kontaktowy 663 661 330, e-mail:
karol.skalecki@mpo.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2019-02-25.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2019-02-11 o godz. 15:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Dominika Błażejczyk
Tel. kontaktowy: 22 391 02 04
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: dominika.blazejczyk@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. DZA, ul. Kopijników 13
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

