Czerwona Woda 25.09.2017r.
01/2017
( nr postępowania)

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERWONEJ WODZIE
z siedzibą: ul. 3 Maja 4 Czerwona Woda, 59-940 Węgliniec
tel. 691 546 886, fax grzeczn. 757712551,e-mail: waldekblauciak@wp.pl
NIP 615-191-87-27; REGON 020019774

ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa
technicznego (drogowego)
1. Opis sposobu przygotowania oferty;
1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość
przekazania oferty faksem na nr 757712551 lub pocztą elektroniczną na adres:
waldekblauciak@wp.pl
1.3 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,
1.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5 Oferta ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego (drogowego),
fabrycznie nowych-rok prod. 2017, kompatybilnych z posiadanym przez
Zamawiającego sprzętem LUKAS
2.1. Agregat hydrauliczny - urządzenie musi spełniać następujące wymogi:
 łatwy dostęp do zaworów
 wszystkie zawory umieszczone z przodu
 duże i czytelne elementy sterujące
 łatwa obsługa w rękawicach
 poziom paliwa i oleju widoczny z zewnątrz
 zintegrowana rama do przenoszenia z mocowaniami na przewożony sprzęt
Parametry urządzenia:
Silnik:
4-suwowy, spalinowy
Podłączenie:

2 narzędzia

Jednoczesna praca:

2 narzędzia

Funkcja turbo:
Moc silnika min.

wbudowana
4,2 kW

Rozrusznik elektryczny:

wbudowany

Pojemność użytkowa oleju max

4,8 l

Waga max :
Osprzęt :

75 kg (urządzenie gotowe do pracy, z olejem i paliwem +
zwijadło z wężami)
podwójne zwijadło wolnostojące z 2 wężami (przyłącza

monozłącza) przedłużającymi o dł. 10 m każdy
2.2. Nożyce hydrauliczne
Klasa zdolności cięcia:

H

Maksymalna siła cięcia:
Minimalne rozwarcie ostrzy:

962 kN (98 t)
202 mm

Waga max

19 kg

Kształt ostry, zapewniający optymalne ułożenie
przecinanego materiału
System połączeń monozłączami
Kompatybilny z agregatem wymienionym w pkt 2.1
2.3. Rozpieracz ramieniowy
Siła rozpierania min.:

52 kN

Rozwarcie ramion min.

730 mm

Dystans ciągnięcia min.
Siła ciągnięcia

569 mm
58 kN

Zapotrzebowanie na olej:

240 cm3

Waga max

16,1 kg

System połączeń monozłączami
Kompatybilny z agregatem wymienionym w pkt 2.1
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty otrzymania zamówienia.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%
5. Oferta ma zawierać :
5.1. Formularz oferty według załączonego wzoru,
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę oferty należy wliczyć koszty dostawy zestawu do siedziby Zamawiającego oraz
szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu.
Cena podana przez Wykonawcę jest stała przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
7.Miejsce i termin złożenia oferty:
7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 02.10.2017r. do
godz. 12.00.
7.2 oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie
rozpatrywana.
7.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Waldemar Błauciak –tel.
691 546 886; e-mail: waldekblauciak@wp.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty

____________________
pieczęć firmowa wykonawcy
(pełna nazwa i adres firmy, NIP, nr tel.)
Ochotnicza Straż Pożarna
w Czerwonej Wodzie
ul. 3 Maja 4
Czerwona Woda
59-940 Węgliniec

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę zestawu narzędzi
hydraulicznych ratownictwa technicznego (drogowego) oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej za
cenę brutto : ____________________ zł
(słownie: ________________________________________________ złotych), w tym podatek
VAT ______%, tj. ____________zł
2. Termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty otrzymania zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do przyjęcia zamówienia na wymienionych warunkach
i w zaproponowanym przez zamawiającego terminie.

______________________
miejscowość i data sporządzenia oferty

______________________________
podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu
wykonawcy

