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Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON: 592178498, NIP: 769-19-76-060, numer BDO: 000019106 

 
 

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI - REQUEST FOR INFORMATION) "BETRANS" SP. Z O.O. 
Celem niniejszego dokumentu jest zebranie ogólnych informacji na temat możliwości  realizacji usług 
sprzętem: Wynajem  ładowarki kołowej na kołach sylikonowych – masa całkowita do 20 t, łyżka 2 - 2,5m3 (bez 
operatora ale z paliwem i pełnym zakresem serwisowym). 

INFORMACJE O FIRMIE 
1 Pełna nazwa firmy:    
2 Adres firmy:    

3 Adres strony WWW: (wypełniamy jeśli taka 
strona istnieje)   

4 Numery NIP,REGON, i KRS:    

5 Osoba kontaktowa: stanowisko/e-mail, 
telefon komórkowy   

  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ WYKONAWCY, KTÓRZY: 

6 są właścicielem, bądź posiadają prawo do dysponowania sprzętem na podstawie umowy bądź umowy 
przedwstępnej leasingu, najmu, dzierżawy 

PROPOZCYJA CENOWA 

7 

Cena netto za 1 godz. świadczenia usługi 
wynajem ładowarki kołowej na kołach 
sylikonowych – masa całkowita do 20 t, 
łyżka   2 - 2,5m3 (bez operatora ale z 
paliwem i pełnym zakresem serwisowym).  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
8 Łączna ilość wymaganych sprzętów Minimum 1 szt. sprzętu 

9 
Specyfikacja jednostki transportowej: 
parametry osprzętu 

Wynajem  ładowarki kołowej na kołach sylikonowych ( do 
pracy na wysypisku odpadów) – masa całkowita do 20 t, 
łyżka 2 - 2,5m3 (bez operatora ale z paliwem  i pełnym 
zakresem serwisowym). Ładowarka będzie obsługiwana 
przez obsługę składowiska odpadów, posiadającymi 
odpowiednie uprawnienia.  
Ładowarka będzie wykorzystywana około 110 godzin 
miesięcznie. 

10 Okres trwania Umowy 48 miesięcy (szacowany termin rozpoczęcia świadczenia 
usługi 01.07.2022) 

11 System pracy Usługi głównie świadczone w dni robocze na I zmianie               
(7:00-15:00) 

12 Szacunkowa ilość godzin pracy w okresie 
trwania Umowy 5280 godzin 

13 Gwarantowana ilość godzin pracy w ciągu 
jednej zmiany Według potrzeb 

14 Miejsce świadczenia usług 
Miejsce pracy: place składowe węgla PGE GiEK S.A. Oddział   
Elektrownia Bełchatów, składowisko odpadów innych niż 
obojętne i niebezpieczne 
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15 Specyfika pracy w zależności od zlecenia  Zgodna z dokumentacją techniczno-ruchową maszyny 

16 Sposób rozliczenia za wykonaną Usługę 

Rozliczenia za realizację Usług dokonywane będą w okresach 
miesięcznych na podstawie dokumentacji potwierdzonych 
przez kontrahenta zawierającej ilości faktycznie 
przepracowanych godzin. 

   

17 Termin Płatności Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

18 Możliwość wykorzystania Podwykonawcy Nie 
 
 

Termin składnia RFI do dnia 21.04.2022 r. do godziny 11:00. 
Odpowiedzi w formie wypełnionych formularzy RFI proszę kierować na nw. adresy e-mail: 

1. jacenty.olszewski@betrans.pl 
2. roman.wozniak@betrans.pl 

„Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację (RFI) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych  
w odpowiedzi na RFI danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego OPZ, Wartości szacunkowej 
zamówienia, warunków Umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego  
z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania”. 
„Niniejsze Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia 
zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na 
temat przedmiotu planowanego zakupu”. 
„Wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie 
powinny być wykorzystywane w inny sposób, a uzyskane w wyniku zapytania informacje objęte są poufnością i nie 
mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego”. 

  


