
 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia  w postępowaniu :  

RFP_PR_NITROERG_LST_2022_60716_ Transport intermodalny kontenera 20' RURKI DETONUJĄCEJ 

na trasie Krupski Młyn – Durban Sea Port_RPA 

Identyfikator:  WS1230948366 

1 Celowość zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie 
transportu intermodalnego na rzecz NITROERG S.A. 
Postępowanie obejmuje: 
transport kontenera 20’ rurki detonującej (towar neutralny,  
9 palet na kontener) na trasie Krupski Młyn – Durban Sea Port / 
RPA. Drzwi kontenera muszą znajdować się na zewnątrz. 
 
 

2 
Termin i miejsce dostawy/ 
usługi 

1. Termin wykonania usługi uzgodniony z Zamawiającym 
Przewidywany termin wykonania usługi  12.12.2022 r. 
(lub w najbliższym możliwym terminie) 

2. Miejsce dostawy/ Świadczenia usługi:  
Durban Sea Port  (RPA) 

3 
Warunki udziału  
w postępowaniu 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonania usługi, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym oraz zatrudnią do wykonania 
zamówienia osoby posiadające aktualne w czasie realizacji 
zamówienia uprawnienia adekwatne do realizowanych prac, 

4 Termin płatności 60 dni  

5 Termin ważności oferty 45 dni 

6 
Okres obowiązywania 
umowy/zlecenia 

Do momentu dostarczenia towaru do miejsca dostawy.  

7 Załącznik w formie listy części 

1. KI-Rurka detonująca w.2,1- pol. 
2. Information data sheet - Shock tube 
3. Karta wykonawcy 
4. Annex Contractor’s charter 
5. Oświadczenie o danych osobowych  
6. Annex Declaration - personal data 
7. Klauzula antykorupcyjna 
8. Anti-corruption clause NITROERG S.A 
 

8 
Osoby do udzielania informacji 
merytorycznych związanych z 
przedmiotem postepowania 

 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: 
Kupiec – Damian Gretka – tel. kom. 605 904 796 
e-mail: d.gretka@nitroerg.pl 
Od 7:00 do 14:00    
   

9 Dane towaru 

Waga ładunku: 
- Netto: 6 120 kg, 
- Brutto: 8 064 kg. 
 



10 Oferta powinna zawierać: 

- stawka za wykonanie usługi w pełnym zakresie , w tym 
obsługa dokumentacji w USD, 
- termin płatności 60 dni, 
- czas obowiązywania oferty 
- inne istotne dla warunków przewozu 

11 Uwagi 1. Termin zadawania pytań: 2 dni przed terminem składania 
ofert. 
2. Termin udzielania odpowiedzi: 1 dzień przed terminem 
składania ofert. 

 


