Klępino, 13.04.2021
Opałownia Łukasz Kuberacki
Klępino 49
73-110 Stargard
NIP: 8542129579

Zapytanie Ofertowe

Firma Opałownia Łukasz Kuberacki, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
I.

Ładowarkę czołową

Opis przedmiotu zamówienia:
Parametry silnika
➢
4 cylindry
➢ Typ: silnik chłodzony cieczą
➢ Diesel z bezpośrednim wtryskiem
Napęd i sterowanie
➢ Konstrukcja przegubowa
➢ Napęd mechaniczny na 4 koła poprzez dwa mosty
➢ Przeniesienie napędu
➢ Skrzynia biegów typu automat – zmiennik momentu obrotowego/Power-Shift
➢ Reduktor zmiany prędkości jazdy
➢ Rewers sterowany mechanicznie
➢ Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy
Układ roboczy i Hydrauliczny
➢ Pompa hydrauliki roboczej wydajność ok 50 L/min.
➢ Max. udźwig hydrauliczny maszyny 2200 kg
➢ Max. masa załadunku maszyny 1600 kg
➢ System samo poziomowania wideł
➢ Wysokość podnoszenia do sworzni 3350mm
➢ Sterowanie ramienia za pomocą Joysticka
➢ Joystick wielofunkcyjny 11 funkcji Full
Inne:
➢ Fotel amortyzowany
- szybkozłącze hydrauliczne
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Gwarancja min. 18 miesięcy
II.
Łyżka 4 w 1,
Opis przedmiotu zamówienia:
szerokość 1,8 m, z dodatkowymi przykręcanymi zębami, pojemność min. 0,45 m3
III.
Pług śnieżny
Opis przedmiotu zamówienia:

Szerokość 2,6 m, waga min. 500 kg, dodatkowe oświetlenie, skręt hydrauliczny w obie strony, ramka
pływająca, lemiesz dzielony

IV.
Widły do palet
Opis Przedmiotu zamówienia:
Nośność 2,5 tony, długość 1,2 metra, mocowany na ramce

Kryteria
Kryterium

Waga

Cena

60%

Okres udzielonej gwarancji

40%

Opis sposobu przyznawania punktacji:
Opis sposobu przyznawania punktacji
Oferta nr 1 – (najkorzystniejsza) – 3 pkt
Oferta nr 2 – (mniej atrakcyjna) – 2 pkt
Oferta nr 3 – (najmniej atrakcyjna) – 1 pkt
(Objaśnienie- liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i
wskaźnika procentowego.)
Punkty zostaną przeliczane w następujący sposób :
Dla kryterium „Cena” :
Oferta nr 1 -3pkt x 60% = 2,1pkt
Oferta nr 2 - 2pkt x 60% = 1,4 pkt
Oferta nr 3 -1pkt x 60% = 0,7pkt
Dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”
Oferta nr 1 -3pkt x 40% = 0,9pkt
Oferta nr 2 - 2pkt x 40% = 0,6pkt
Oferta nr 3 -1pkt x 40% = 0,3pkt
Następnie punkty zostaną dodane, a ich suma zostanie podana pod pozycją „Łącznie”.
Jeżeli dojdzie do sytuacji, że wszyscy oferenci przedłożą taką samą ofertę pod względem kryterium CENA
lub OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI, zostaną im przyznane 2 punkty za dane kryterium. Jeżeli oferty dwóch
oferentów będą takie same pod względem danego kryterium, a trzecia oferta będzie korzystniejsza, oferent
otrzymuje 3 punkty, jeżeli mniej korzystna 1 punkt

Termin składania ofert:
- Termin na złożenie oferty wynosi min. 7 dni od dnia otrzymania i upublicznienia zapytania ofertowego i
upływa w dniu 21 kwietnia 2021 roku włącznie.
- W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w treści zapytania dokonanych przez Zamawiającego, okres
zostanie wydłużony w taki sposób, aby wynosił 7 dni od dnia dokonania zmian do dnia składania ofert.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
2. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom, które złożą oferty
niekompletne, tj. nie zawierające pełnych danych podmiotu umożliwiających weryfikację prowadzenia
przez nie działalności gospodarczej w KRS lub CEIDG lub nie posiadające statusu aktywnego podatnika VAT
UE w przypadku podmiotów zagranicznych, a także niezawierających wszystkich danych dotyczących
przedmiotu zamówienia wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub przynajmniej dokładnego
oznaczenia oferowanego sprzętu umożliwiającego identyfikację parametrów na stronach www lub
katalogach.
3. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom, które zadeklarują
czas dostawy dłuższy niż podany w opisie zamówienia.
4. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom, które znajdują się
w upadłości, prowadzone jest wobec nich postępowanie układowe, funkcjonują na rynku przez okres
krótszy niż deklarowany okres gwarancji lub zamierzają zamknąć działalność lub zmienić jej profil w okresie
krótszym deklarowany okres gwarancji.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania pod warunkiem wydłużenia okresu składania ofert do co
najmniej 7 dni od daty wprowadzenia zmian do dnia składania ofert.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia w tym wszystkie dane wynikające z „Opisu przedmiotu
zamówienia”,
- wartość oferty netto w PLN

Odrzucenie oferty nastąpi w przypadku ofert:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub
kapitałowych.

Ofertę należy złożyć w:
1. Opałownia Łukasz Kuberacki, Klępino 49, 73-110 Stargard
2. Poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@opalownia.pl

