Poznań 12.02.2018r.
Technika Sanitarna Sp. z o.o.
Ul. Jasielska 7b
60-476 Poznań
Oddział w Osielsku
Ul. Centralna 2T
86-031 Osielsko
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup
planowany w ramach projektu pt. „Wzrost Konkurencyjności Firmy poprzez Wdrożenie
Innowacji”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 .
1. Zamawiający:
Technika Sanitarna Sp. z o.o.
Z siedzibą w Poznaniu
Oddział w Osielsku
Ul. Centralna 2T
86-031 Osielsko
2. Przedmiot zamówienia:
Nowoczesne zamiatarki samojezdne na podwoziu samochodu ciężarowego (pojazd
specjalny) sztuk 2, wg następujących parametrów:
PODWOZIE
1. Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 230 KM spełniający wymogi emisji spalin
wg normy EURO 6
2. Skrzynia biegów manualna – min 9 biegów , z biegiem pełzającym rozstaw osi
max 3600 mm
3. Kabina dzienna, min dwuosobowa
4. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne
5. Szyby boczne sterowane elektrycznie
6. Komputer pokładowy
7. Pojazd przystosowany do ruch prawostronnego ( kierownica po prawej stronie)
8. Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach
9. Przednie zawieszenie paraboliczne
10. Tylne zawieszenie - zawieszenie pneumatyczne
11. Wspomaganie układu kierowniczego
12. ABS i ASR

13. Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
14. Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny (listwa)
15. Immobiliser
16. Tempomat
17. Akustyczny sygnalizator włączonego biegu wstecznego
18. Tachograf cyfrowy
19. Klimatyzacja
20. Światła do jazdy dziennej
21. Ogranicznik prędkości 85 km/h
22. System stabilizacji toru jazdy
23. System ostrzegania przed kolizją z przodu
24. Asyst. utrzymania pojazdu na zadanym pasie jazdy
25. Układ wydechowy pionowo za kabiną kierowcy
26. Zbiornik AdBlue minimum 8 litrów
27. Kolor kabiny – RAL2011
28. Dopuszczalna masa całkowita mieszcząca się w przedziale 15 – 16 t
29. Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018
30. Minimalny wymagany okres gwarancji na podwozie 24 miesiące
Nadwozie - zamiatarka
1. Zbiornik na zmiotki o pojemności min. 6,5 m³, wykonany w całości ze stali
nierdzewnej,
2. Prawy i lewy agregat zamiatający ze szczotkami talerzowymi o średnicy
3. minimum 650 mm, umieszczony pomiędzy osiami
4. Napęd szczotek – hydrauliczny
5. Szczotka walcowa – środkowa o długości min. 1500 mm, sterowana prawo, lewo
6. System sterowania kątem pochylenia szczotki talerzowej / lewej i prawej
7. System zwiększania nacisku szczotki walcowej na podłoże
8. Szerokość zamiatania min. 2900 mm przy użyciu dwóch agregatów
zamiatających
9. Szczotki talerzowe w systemie pchanym
10. Napęd zabudowy – poprzez bezstopniową przekładnię hydrostatyczną,
umożliwiającą pracę w zakresie prędkości 2 do 18 km/h
11. Możliwość równoczesnej pracy dwoma agregatami zamiatającymi
12. Dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości
min 500 max 750 mm
13. System unoszenia dysz ssących w celu zbierania większych odpadów
14. System niskiego ciśnienia wody zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu
podczas zamiatania przy pomocy zraszaczy zamontowanych pod przednim
zderzakiem i przy szczotkach talerzowych
15. System wysokiego ciśnienia wody minimum 100 bar z dodatkowymi listwami
pod zderzakiem przednim podwozia oraz przed ssawami
16. Rura ssąca do liści o średnicy min 200mm, montowana na tylnej klapie zbiornika.
17. Agregat do mycia pod ciśnieniem min 100 bar z lancą i przewodem o długości nie
mniejszej niż 10 mb
18. Zbiornik wody czystej o pojemności min 1.900 litrów zintegrowany z
pojemnikiem na zmiotki

19. Pneumatyczny mechanizm otrząsania filtra siatkowego
20. Zawór spustowy 4" do spuszczania brudnej wody
21. Tylna klapa zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie – uchylna
22. Pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kanałów ssących
23. Układ centralnego smarowania
24. Kamera wideo zamontowana z tyłu pojazdu
25. Zbiornik na odpady opróżniany pod kątem min 550
26. Światła ostrzegawcze typu LED
27. Oświetlenie robocze wszystkich szczotek
28. Kolor zabudowy RAL 2011 – malowanie fabryczne
29. Zamiatarka spełnia normy PM 10 (certyfikat)
30. Gaśnica
31. Minimalny wymagany okres gwarancji na zabudowę 12 miesięcy
32. Zabudowa rok produkcji 2018 - fabrycznie nowa
33. Pojazd musi spełniać normy i certyfikaty określone polskim prawem
Zamawiający żąda od Wykonawcy Gwarancji na dostarczony sprzęt 24 miesiące od
daty dostarczenia zamówienia.
Wszelkie niezbędne koszty związane z dopuszczeniem i rejestracją zamówionego
sprzętu ponosi Wykonawca.

3. Cenę netto za cały przedmiot zamówienia należy podać w Euro. Do przeliczenia
wartości zamówienia na złote polskie będzie brany średni kurs NBP z dnia odbioru
przedmiotu zamówienia.
4. Termin realizacji:
Do 30.06.2018r.
Termin realizacji może zostać przedłużony za zgodą Zamawiającego.
5. Kod CPV przedmiotu zamówienia 34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego
zastosowania.
6. Opis przygotowania oferty cenowej:
Ofertę proszę dostarczyć do siedziby firmy lub oddziału osobiście lub drogą
elektroniczną na adres: technikasanitarna@o2.pl do dnia 16.03.2018r.
7. Kryteria oceny oferty:
I.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na
podstawie przyjętego kryterium.
II.

Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę kryterium:
Cena w Euro (wartość netto dla przedmiotu zamówienia) – 90%

okres udzielenia 24 miesięcznej gwarancji – 10 %
III.

Sposób oceny ofert:

a.

Punktowo w skali od 0 do 100 pkt.
Kryterium cena – 90 pkt.
Okres udzielenia Gwarancji – 10 pkt.

Oferta z najniższą ceną jednostkową uzyska 90 punktów. Pozostałe oferty
zostaną ocenione wg następującego wzoru:
C=(cena oferty najtańszej) / (cena oferty ocenianej) x 90 pkt.
Warunek okresu udzielonej Gwarancji
1)Gwarancja 24 miesiące – 10 pkt.
2)Brak – 0 pkt.

IV.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
uzupełnień w zakresie poprawy oczywistych pomyłek i wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, jedynie w przypadku jeżeli nie naruszy to konkurencyjności.
V.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która
po zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę
punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający
zwróci się do Wykonawców, którzy przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem
pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury).
VI.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty nie później niż w terminie 7 dni od końcowej
daty przyjmowania ofert. Powiadomienie będzie miało formę elektroniczną na adres email wskazany w ofercie albo w formie papierowej przesłanej pocztą bądź przekazanej
osobiście.
VII.
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym
zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

8. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub
osobowo.

9. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
10. Wraz z ofertą prosimy o złożenie Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 1 do oferty)
11. Istotne warunki umowy na realizację zamówienia zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania nie mogą ulegać zmianie, z wyjątkiem terminu
realizacji zamówienia, który może być zmieniony wyłącznie po akceptacji przez
Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
13. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela
Prezes Zarządu - Maciej Mielczarek tel. 602-303-663
V-CE Prezes Zarządu Filip Sobański tel. 606-970-109

