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

Opole, 08 listopada 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2
dotyczące dostawy fabrycznie nowego kompletu
szkoleniowego rusztowao wraz z niezbędnymi
akcesoriami i oprzyrządowaniem
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:
Dostawa fabrycznie nowego kompletu szkoleniowego rusztowao wraz z niezbędnymi
akcesoriami i oprzyrządowaniem zwanego dalej „sprzętem” do Wojewódzkiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Opolu: Opole, ul. Małopolska 18,
1.Rodzaj i parametry techniczne sprzętu:
1).Rusztowanie modułowe o powierzchni pomostów na jednym polu o wymiarach długośd 2,57m x
szerokośd 1,57m;w tym:
a).3 pola o wymiarach: wysokośd 2m x długośd 2,57m
b).2 pola o wymiarach: wysokośd 1m x długośd 2,57m
c).komplet elementów wykooczenia.
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2) Rusztowanie ramowe o szerokości pomostów na jednym polu 70cm, w tym:
a).6 pól o wymiarach: 2m (wysokośd) x 2,5m (długośd)
b).3 pola o wymiarach: 1m (wysokośd) x 2,5 m (długośd)
Elementy rusztowania ramowego (określone przez Zamawiającego) wg przykładowo
przedstawionego schematu:
Lp.

Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Podkłady
Stopy
Ramy o długości 2m
Stężenia pionowe
Poręcze
Poręcze boczne
Ramka typu L
Ramka górna
Pomost komunikacyjny o dł. 2,5m
Belki dźwigarowe
Pomosty drewniane o dł. 2,5m (8szt.
+2 szt. zerowe)
Łącznik kotwiący
Złącza krzyżowe
Krawężniki długie (deska burtowa)
Krawężniki boczne
Śruba z uchem
Element początkowy, nakładka
pojedyncza

Ilośd
(sztuki, komplet)
4 szt.
8 szt.
8 szt.
4 szt.
18 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
10 szt.
4 szt.
8 szt.
6 szt.
4 szt.
10 szt.
4 szt.

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje rusztowao (tj .rusztowanie modułowe i ramowe) powinny byd
uzupełnione w odpowiednie elementy, odpowiednio skompletowane: stężeniami, pomostami,
krawężnikami, poręczami itp. i przygotowane do montażu(zgodnie z przepisami bhp) na
powierzchni poligonu/ściany, której metraż wynosi : od ok. 46 m ² do ok. 50 m ².
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne/schematy. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania/schematy równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazad, że
oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3).Rusztowanie przejezdne wysokośd pomostu roboczego: 4,25m, o ramach nośnych:
2 m x 0,75m,belka jezdna:1,8m.Rusztowanie powinno byd uzupełnione w odpowiednie
podpory/przypory.
4). Dodatkowe akcesoria i oprzyrządowanie:
1.Podkłady drewniane: gr.42 mm x 25 cm x120cm-9 szt.
2. Podkłady drewniane: gr.42 mm x 25 cm x80 cm-6 szt.
3. Urządzenie samohamowne -1 szt.
4.Linka bezpieczeostwa z amortyzatorem,1,50m-8 szt. z dużymi zatrzaśnikami
5.Młotek ciesielski - 500 g -3 szt.
6.Klucz -19/22 z grzechotką-3 szt.
7.Urządzenie kontrolne (dżwigniowe) do kotew -1 szt.
8.Szpilki kotwiące -10 szt.
9.Pętle przedłużające- 4 szt.
10. Siatka zabezpieczająca- 200 m²
11.Taśma zaciskowa (ok.100szt.)- 1 komplet
12. Barierka (ogrodzenie zaporowe) o wymiarach: Wysokośd: ok.1100 mm; Szerokośd: ok.2300 mmilośd- 2 szt.
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2. Wykonawca dostarczy następujące dokumenty :

a) Deklarację zgodności rusztowania z normą PN-M-47900 , która wystawiana jest przez
producenta.
b) Rusztowania mogą również zostad wyprodukowane w oparciu o normy europejskie
PN-EN 1004 - dla rusztowao ruchomych (przejezdnych) i PN-EN 12810 - dla
rusztowao elewacyjnych.
c) DTR (Dokumentacje Techniczno- Ruchowe) określającą zasady, warunki i sposób
montażu rusztowania/instrukcję obsługi rusztowania.
d) Opisy techniczne sprzętu.
e) Szczegółowe instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim.
f) Certyfikaty bezpieczeostwa, atesty.
g) Karty gwarancyjne sprzętu.
3. Rok produkcji sprzętu : w okresie od 2014r. do 2016r.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne elementy składające się na
komplet szkoleniowy rusztowao tj.:
I/.1 Częśd-Zestawy rusztowao (w tym: Rusztowanie modułowe, Rusztowanie ramowe, Rusztowanie
przejezdne)
II/. 2 Częśd-Dodatkowe akcesoria i oprzyrządowanie
IV.

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 Wykonawcy
Wykonawca 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 Wykonawcą 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.

VII.

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.
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VIII.

Termin i forma składania ofert

1.

Oferta musi wpłynąd do siedziby Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
do dnia 16.11.2016 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, e-mail, potwierdzenie
dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

IX.

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego
Dodatkowych informacji udziela Pani mgr inż. Bożena Malarska-tel. 605306134
oraz Pani Anna Smela pod numerem telefonu 77 4003314 oraz adresem e-mail:
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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