Zapytanie ofertowe
Piotrowice, 12 maja 2020 r.
FPUH MICROSTAL Tomasz Suszka
ul. Słupecka 3, 62-400 Piotrowice
NIP 6671103428
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Wykonanie, dostawę i montaż 2 szt. suwnic jednodźwigarowych natorowych (sterowanie radiowe możliwość pracy 2 suwnic w tandemie) oraz demontaż istniejącej suwnicy

1) Opis zadania
Lp
.
1

Produkt

Parametry

ilość

SUWNICA
JEDNODŹWIGARO
WA NATOROWA
TYP ZXJ-6300/16,5e
(praca na wspólnym
torowisku z suwnicą
3,2t)

1. Udźwig Q= 6,3 [t].
2. Rozpiętość L=16,5 [m].
3. Wysokość podnoszenia Hp = 5,62 [m] - przy wys. główki szyny
H=6000[mm].
4. Wciągnik elektryczny linowy przejezdny typ THETA produkcji
ZBUD - niska zabudowa.
5. Prędkość podnoszenia Vp= 5/0,8 [m/min] - 2biegi.
6. Prędkość jazdy wciągnika Vjw= 20/5 [m/min]- falownik.
7. Prędkość jazdy suwnicy Vjs= 40/10 [m/min] - falownik.
8. Długość toru jezdnego Lt = 60,0 [m].
9. Urządzenie antykolizyjne - do współpracy z suwnica 3,2t.
10. Sterowanie radiowe z możliwością pracy w tandemie i osobno
(z komunikacją zwrotną) + kaseta awaryjna.
11. Zasilanie 400V, 50Hz.
12. Szynoprzewód 60A, dla długości toru jezdnego j/w - zasilanie
końcowe, praca dwóch suwnic na wspólnym torowisku.
13. Odbieraki prądowe.
14. Grupa natężenia pracy FEM/ISO: 2m/A5.
15. Środowisko pracy m- hala.
16. Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE.
17. Transport: Piotrowice, 62-400 Słupca.
18. Montaż.
19. Udział ZBUD w odbiorze UDT.
20. Warunki gwarancji – min. 24 miesiące.
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2

SUWNICA
JEDNODŹWIGARO
WA NATOROWA
TYP ZXJ-3200/16,5e
(praca na wspólnym
torowisku z suwnicą
6,3t)

1. Udźwig Q= 3,2 [t].
2. Rozpiętość L= 16,5 [m].
3. Wysokość podnoszenia Hp=5,68 [m] - przy wys. główki szyny
H=6000 [mm].
4. Wciągnik elektryczny linowy przejezdny typ THETA produkcji
ZBUD niska zabudowa.
5. Prędkość podnoszenia Vp= 5/0,8 [m/min] - 2 biegi.
6. Prędkość jazdy wciągnika Vjw= 20/5 [m/min] - falownik.
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7. Prędkość jazdy suwnicy Vjs= 40/10 [m/min] - falownik.
8. Długość toru jezdnego Lt= 60,0 [m].
9. Urządzenie antykolizyjne - do współpracy z suwnica 6,3t.
10. Sterowanie radiowe z możliwością pracy w tandemie i osobno
(z komunikacją zwrotną) + kaseta awaryjna.
11. Zasilanie 400V, 50Hz.
12. Szynoprzewód wspólny z suwnicą 6,3 [t].
13. Odbieraki prądowe.
14. Grupa natężenia pracy FEM/ISO: 3m/A6.
15. Środowisko pracy - hala.
16. Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE.
17. Transport.
18. Montaż.
19. Udział ZBUD w odbiorze UDT
20. Warunki gwarancji – min. 24 miesiące.

1.1. Termin realizacji zadania
31 Lipca 2020 r.
2) Warunki udziału w postępowaniu
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
3) Kryteria oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
a)

Cena - najniższa zaproponowana przez oferenta cena

100 %

4) Opis sposobu przyznawania punktacji
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a) Kryterium cena:
Punktacja dla kryterium = (Cena brutto najniższa z ważnych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100
1. Wygrywa oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów (sumę punktów z dwóch
kryteriów).
2. W przypadku gdy oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten
podmiot który wskazał niższą cenę brutto.
3. W przypadku jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów i wskażą jednakową cenę
brutto, oferenci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym
ceny.
5.1. Miejsce składania ofert
ul. Słupecka 3, 62-400 Piotrowice lub e-mail microstal@wp.pl (decyduje data wpływu)
Akceptowalne sposoby składania ofert

Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą
kurierską lub mogą zostać złożone osobiście na

adres: Słupecka 3, 62-400 Piotrowice lub drogą
elektroniczną na adres microstal@wp.pl
5.2 Termin składania ofert
dzień
20

Termin składania ofert upływa w dniu

miesiąc
05

rok
2020

6) Przesłanki odrzucenia oferty:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- została złożona przez podmiot:
•

powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy a wykonawcą.
Wymienione wyżej powiązania polegają na:

 Uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
7) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zapytanie nie przewiduje składania ofert częściowych.
8) Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofert, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
9) Inne postanowienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
b) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia
postępowania

wykonawcom

nie

przysługuje

żadne

roszczenie

w

stosunku

Zamawiającego,
c) zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.

do

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:


dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),



opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),



wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT (całkowita wartość oferty zawierać

powinna koszty dostawy i montażu oraz szkolenia z obsługi dostarczonego
wyposażenia),


długość udzielonej gwarancji,



termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty
(np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym,
itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub
osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za
wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta
(sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą
elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta
zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty,
wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

…………………………………………….
Czytelny podpis Zamawiającego/osoby upoważnionej

