Wielowieś, 01.07.2013r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Tartacznictwo W. Kocek, ul. Kościelna 20, 44-187 Wielowieś ma przyjemność
zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostawę terenowej ładowarki teleskopowej w trybie
konkursu ofert.

W załączeniu przedstawiono specyfikacje istotnych warunków postępowania.

Z poważaniem:
Właściciel zakładu
Walburga Kocek
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Specyfikacja istotnych warunków postępowania
1
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Informacje wprowadzające
1.1

Tartacznictwo W. Kocek ul. Kościelna 20, 44-187 Wielowieś,
NIP: 969-001-72-81, REGON: 272412737, zwane dalej Zamawiającym
zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu w trybie konkursu
ofert.

1.2

Przedmiotem postępowania jest dostawa terenowej ładowarki teleskopowej dla
firmy Tartacznictwo W. Kocek.

1.3

Wszelką korespondencję należy kierować na ww. adres Zamawiającego,
ewentualne pytania, dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod
numerem: 606 418 361 lub pod adresem e-mail: piotr@tartak-wielowies.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przeznaczenie urządzenia:

2.1

załadunek i rozładunek elementów poddawanych obróbce na centrum
obróbczym, magazynowanie półproduktów i elementów gotowych na stosach
(sztaplach), montaż i przewożenie prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.
Oczekiwane parametry urządzenia:

2.2





















udźwig minimalny: 3400 kg,
minimalna wysokość podnoszenia: 6,05 m,
minimalny zasięg do przodu: 3,25 m,
silnik o mocy min. 120 KM,
4 biegi do przodu i do tyłu,
pompa wielotłoczkowa o zmiennej wydajności: 150 ltr/min – 270 bar
(możliwość wykonywania 3 funkcji pracy równocześnie),
elektro-hydrauliczny przełącznik zmiany kierunku przód/tył w trakcie jazdy,
Joystick „wszystko w jednym” z blokadą,
ogumienie 460/70 R24,
wycieraczka szyby przedniej, tylnej, bocznej i dachowej, osłona
przeciwsłoneczna szyby przedniej i górnej,
pełne oświetlenie drogowe, 2 halogeny robocze górne z tyłu i 2 z przodu,
światło cofania i „kogut”,
osłona wlotu powietrza z silnika, filtr wstępny samooczyszczający (cyklon),
akumulator 12V-150Ah,
odcięcie ruchów hydraulicznych,
złącze hydrauliczne na głowicy z szybkozłączami,
gniazdo elektryczne do przyczepy, wyjście hydrauliczne do hamulców
przyczepy,
wym. maksymalne: wysokość maszyny: 2,30 m, szerokość maszyny: 2,40 m,
ciężar maszyny z widłami do palet: do 7500 kg,
fotel pneumatyczny,
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Oczekiwania dotyczące obsługi serwisowej i gwarancji:

2.3




3

4

klimatyzacja manualna,
bezciśnieniowe podłączenie i odłączenie hydrauliki,
widły do palet: 125 x 45 x 1200 mm.

co najmniej 12 miesięcy gwarancji wraz z opieką serwisową,
dojazd serwisanta w ciągu maksymalnie 8 godzin od zgłoszenia awarii,
dostawa wszystkich części zamiennych w ciągu maksymalnie 48 godzin od
złożenia zamówienia,

Termin i miejsce wykonania zamówienia
3.1

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane do dnia 20.09.2013r.

3.2

Miejscem wykonania zamówienia jest teren zakładu Zamawiającego, znajdujący
się przy ul. Młyńskiej 1, 44-187 Wielowieś.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
4.1

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnej oferty do dnia
31.07.2013r. w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub na adres
e-mail: piotr@tartak-wielowies.pl

4.2

Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszego
zapytania i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.

4.3

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem oferty.

4.4

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, na
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny
być trwale spięte, ponumerowane i zaparafowane przez osobę (osoby)
upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby uprawnione”).
Wszelkie poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i
zaparafowane przez Osoby uprawnione.

4.5

Oferta musi zawierać:


dokładne parametry techniczne urządzenia,



cenę oferty – wszystkie ceny muszą być podane w euro,



dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania urządzenia na
rynku UE,



warunki gwarancji,
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warunki serwisu pogwarancyjnego,



harmonogram dostawy,



oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że ma siły i środki niezbędne
do realizacji Zamówienia,



oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez
okres 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

4.6

5

Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Oferty zostaną ocenione według systemu punktowego, zgodnie z poniższymi
kryteriami:

5.1


parametry techniczne,



cena zakupu,



warunki gwarancji,



warunki serwisu gwarancyjnego,



warunki serwisu pogwarancyjnego.

Za każde z kryteriów można otrzymać max 10 punktów. Waga kryteriów jest następująca:


parametry techniczne:
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cena zakupu:

5



warunki gwarancji:

3



warunki serwisu gwarancyjnego:

4



warunki serwisu pogwarancyjnego:

4

O wyborze oferty zadecyduje suma iloczynów punktów i ich wagi.
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Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze
oferty
6.1

O wynikach konkursu Zamawiający poinformuje Uczestników w terminie
do 02.08.2013r.

6.2

Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o
miejscu i terminie zawarcia Umowy.

6.3

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy, powinny
posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania
Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do
oferty.
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