Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opole, 03 listopada 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1
dotyczące zakupu wózka jezdniowego
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
PROGRAM : REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA
2014-2020
NR PROJEKTU: RPOP.09.02.01-16-019/15
TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe kwalifikacje-większe możliwości”
I.

Zamawiający:
Nazwa firmy:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
45-301 Opole
ul. Małopolska 18
NIP 754 033 63 80

II.

Tryb postępowania
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji,
efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy
Prawo Zamówieo Publicznych .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mied wpływ na treśd składanych ofert, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa fabrycznie nowego wózka jezdniowego spalinowego z silnikiem benzynowogazowym (benzyna/LPG) do Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu:
45-301 Opole, ul. Małopolska 18,
1.1. Parametry techniczne urządzenia:
Udźwig nominalny – od 1000 kg do 2000 kg
Odległośd środka ciężkości ładunku - 500 mm
Maszt - Duplex z częściowym wolnym skokiem
Opony: Przednie Pneumatyczne 2 szt.; Tylne Pneumatyczne 2 szt.
Wymiary:
Wysokośd podnoszenia – od 3000 mm do 3500 mm
Wysokośd opuszczonego masztu - 1995 mm
Podnoszenie swobodne – min. 120 mm
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2.
IV.

Wysokośd osłony kabiny – min. 2110 mm
Długośd wideł – od 1000 do 1200 mm
Przechył masztu przód / tył - 6⁰ / 12⁰
Szerokośd korytarza roboczego dla palet - 2A
800×1200 na długośd – min. od 3500 mm
Klasa karetki
Promieo skrętu- 1970 mm
Silnik:
BENZYNA/LPG
Moc silnika - min. 31,2 kW
Liczba cylindrów / Pojemnośd skokowa - 4 / 2065 cm³
1.2 Wyposażenie podstawowe:
Przekładnia automatyczna , pedał jazdy precyzyjnej
Wielofunkcyjny panel z wyświetlaczem
Hamulce bębnowe z chroniącym przed wilgocią rowkiem na bębnie hamulcowym
Pełne oświetlenie (szperacze, światła pozycyjne i STOP, kierunkowskazy)
Sygnał biegu wstecznego
Komfortowe, regulowane siedzenie operatora (pas bezpieczeostwa)
Regulowana kolumna kierownicy
Wspomaganie kierownicy
Lusterko wsteczne
Krata zabezpieczająca kierowcę od strony ładunku.
Uchwyty umożliwiające kierowcy wózka łatwe wsiadanie i wysiadanie.
Butla gazowa.
Przesuwne widły
Dach ochronny operatora z atestem
Wózek przeznaczony do użytkowania na placu/poligonie zewnętrznym i hali powinien
spełniad wymogi BHP i UDT
1.3. Rok produkcji urządzenia : wózek wyprodukowany w okresie od 2015r. do 2016r.
Przeprowadzenie szkolenia dla operatorów wózka w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający przewiduje zakooczenie realizacji całości zamówienia najpóźniej do 30.11.2016 r.

V.

Kryteria oceny
Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny oferty brutto – 100%.

VI.
1.

Wymagania dla Dostawcy
Dostawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym i
ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
Rozliczenie finansowe oraz warunki dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia Zamawiający
zawrze z wybranym Dostawcą w umowie zakupu/dostawy.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Koszty transportu, w tym koszty opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu, ponosi
Wykonawca.

2.
3.
4.
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5.

6.
VII.

VIII.

Wykonawca przeszkoli dwie osoby/operatorów wózka w siedzibie Zamawiającego zakresie:
a) prawidłowej eksploatacji wózka,
b) sposobu przeprowadzania codziennej obsługi i konserwacji.
Cena wózka zawiera koszty związane z odbiorem przez UDT, który leży po stronie Wykonawcy.
Sposób przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyd ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
Oferta powinna byd:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadad datę sporządzenia,
- zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;REGON
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Termin i forma składania ofert

1.

Oferta musi wpłynąd do siedziby firmy do dnia 14.11.2016 r. do godz. 12:00.

2.

Oferta może byd złożona elektronicznie na adres:msp@wzdz.opole.pl lub w wersji papierowej
w siedzibie firmy: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu: 45-301 Opole, ul.
Małopolska 18 - sekretariat

3.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (list, email, potwierdzenie
dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

IX.

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego
Dodatkowych informacji udziela Anna Smela pod numerem telefonu 77 400 33 14 oraz
adresem email: msp@wzdz.opole.pl .

X.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie dwóch dni od dnia zakooczenia
terminu składania ofert.
2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana zrezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający
może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XI.
Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór umowy sprzedaży
XII.

Postanowienia koocowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Zatwierdził:
Prezes
Ryszard Dziubandowski
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