Nowe Warpno dn. 24.11.2013r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Zapraszam do składania ofert
na wykonanie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 14 000 euro
Znak sprawy: ZP.ZGK.01.2013.D

I. ZAMAWIAJĄCY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Kościuszki 47A
72-022 Nowe Warpno
tel./fax 91 312 96 41
e-mail: zgknowewarpno@wp.pl
NIP: 851-10-06-433

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej posypywarki jednoosiowejdo
utrzymania dróg w okresie zimy kompatybilnej we współpracy z ciągnikiem rolniczym
Zefir 85K o mocy 85 KM.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Posypywarka jednoosiowa powinna spełniać parametry:
1) dopuszczalna masa całkowita : 3500 kg,
2) ładowność: ok 2500 kg,
3) pojemność ładunkowa ok 2 m³,
4) grubość blachy ścian: min. 2mm,
5) ilość tarcz rozsypujących: 2 szt.
6) szerokość rozsypywania: min. 1700mm,
7) ciśnienie instalacji hydraulicznej: 16 Mpa
8) skrzynia winna być wyposażona w sito (zabezpieczające przed dostaniem się dużych frakcji
materiałów),przykryta plandeką,
9) przenośnik taśmowy oraz talerz rozrzutnika do materiałów sypkich napędzany hydraulicznie,
10) kolor pomarańczowy.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

4. Wymagania dodatkowe:
1)

Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny do współpracy z ciągnikiem
rolniczym Zefir 85k, rok produkcji – 2011, moc 85 KM

2)

Na etapie składania ofert Wykonawca powinien załączyć specyfikację techniczną
oferowanej posypywarki w języku polskim, przy czym powinna ona dokładnie określać
nazwę i typ oferowanej jednostki sprzętowej, rok produkcji oraz wskazywać jego
parametry eksploatacyjne zgodnie z zakresem wymaganym przez Zamawiającego.

3) Punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 150 km od
siedziby Zamawiającego
5.

Warunki realizacji:

Po dokonaniu wyboru oferty zostanie podpisana umowa regulująca warunki dostawy przedmiotu
zamówienia, gwarancji i płatności.
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy we własnej siedzibie, określonej w pkt I.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego
na własny koszt. Podczas odbioru posypywarki zamawiający dokona zbadania jej stanu
technicznego oraz zgodności parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami technicznymi
określonymi w zapytaniu. W ramach odbioru zamawiający zastrzega sobie również prawo
przeprowadzenia prób technicznych sprzętu, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole
odbioru.
W ramach realizacji dostawy Wykonawca zapewni ogólne przeszkolenie wyznaczonych
pracowników Zamawiającego z obsługi przedmiotu dostawy.
6.

Warunki odbioru zadania:
1)

Spełnienie wymagań zamawiającego.

2)

Sporządzenie i obustronne podpisanie protokołu odbioru dostawy.

3)

Przekazanie w dniu odbioru dokumentów: instrukcję obsługi, charakterystykę techniczną
urządzenia, instrukcję przeglądów, konserwacji i napraw, kartę gwarancyjną urządzenia).

Zamawiający nie dopuszcza okresu gwarancji na przedmiot dostawy krótszego niż 12 miesięcy
liczone od daty dostawy (podpisania protokołu odbioru).

III. TERMINY
1)

Termin realizacji zadania:
Dostawa przedmiotu zamówienia do 15 grudnia 2013r

2)

Termin i sposób składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty na adres siedziby zamawiającego podany
w pkt. I, poczty elektronicznej na adres: zgknowewarpno@wp.pl lub też dostarczona osobiście
w terminie do 29 listopada 2013r. godz. 15.00
3)

Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zamawiający ureguluje należność przelewem w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury
VAT. Faktura będzie mogła być wystawiona po dokonaniu bezusterkowego odbioru przedmiotu
zamówienia.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1.

Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

2.

Oferta ma obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia; zamawiający nie
przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

3.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w
postaci druku maszynowego, komputerowego lub w formie elektronicznej.

4.

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawowych.

5.

Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do oferty, w tym:
- specyfikację techniczną oferowanej posypywarki w języku polskim, przy czym powinna ona
dokładnie określać nazwę i typ oferowanej jednostki sprzętowej, rok produkcji oraz
wskazywać jego parametry eksploatacyjne zgodnie z zakresem wymaganym przez
Zamawiającego.

6.

Z tytułu odrzucenia przez zamawiającego oferty wykonawcy nie przysługuje przeciwko
zamawiającemu żadne roszczenie,

7.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o wybranym
oferencie na stronie internetowej http://bip.zgk.nowewarpno.pl/ w zakładce Zamówienia
Publiczne do 14 000 euro

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy następujących kryteriów:
1)

Cena ofertowa

2)

Parametry techniczne

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny, terminu i warunków dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zadania.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Informacji udziela Wiesław Semczuk tel. 91 312 96 41, adres email: zgknowewarpno@wp.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Dyrektor
Jarosław BURBA

