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Wymagania ofertowe na dostawę suwnicy bramowej 

 

1. ZPUE SA z siedzibą przy ul. Jędrzejowskiej 79c we Włoszczowie, kod poczt. 29-100, zwana 

dalej „Zamawiającym” ogłasza przetarg na zakup suwnicy dwudźwigarowej bramowej z 

podestem dla obsługi i z napędem elektrycznym wraz z jej montażem o udźwigu 32 t. 

Szczegółowy opis techniczny jest w załączniku „Specyfikacja techniczna”. 

2. Oczekiwany termin wykonania prac: najlepiej nie później niż do grudnia 2018 r. 

3. Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone na platformie zakupowej. Wzięcie 

udziału w przetargu polega na złożeniu platformie następujących cen, informacji, 

oświadczeń i dokumentów: 

a) Oferta handlowa zawierająca dane techniczne, opis wykonywanych prac i 

harmonogram realizacji zadania 

b) oferta cenowa zawierająca wysokość wynagrodzenia łącznego za wszystkie prace, 

opinie, uzgodnienia, materiały, pozwolenia, decyzje, itp.  

c) oferta cenowa w podziale na części (suma kwot częściowych powinna dać kwotę 

wynagrodzenia łącznego): 

- wyprodukowanie suwnicy 

- transport do Włoszczowy 

- montaż urządzenia 

- szkolenie, dokumentacja itp. 

d) wartość wyposażenia dodatkowego opcjonalnego nie wchodzącego w skład 

wynagrodzenia z pkt. b): 

- wykonanie torowiska 

- kabina obsługowa (zakryta) 

- ogrzewanie torów wózka 

- zadaszenie miejsc postojowych wózków (2 szt.) 

e) termin wykonania prac; 

f) termin płatności; 

g) Długość obowiązywania gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy); 

h) pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę; 

i) oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do występowania w obrocie 

prawnym; 

j) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

k) oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie 

przedmiotu Przetargu; 

l) oświadczenie o posiadaniu przez pracowników uprawnień do wykonywania prac 

będących przedmiotem Przetargu; 

m) wykaz ważniejszych prac o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem 

postępowania w ostatnich 3 latach wraz z referencjami dla przynajmniej 3 z nich i z 
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oświadczeniem oferenta o uzyskaniu od każdej ze wskazanych osób zgody na 

przetwarzanie jej danych osobowych, obejmującej możliwość udostępnienia jej danych na 

rzecz Zamawiającego w celu weryfikacji referencji); 

n) oświadczenie o akceptacji wzoru gwarancji; 

o) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy. 

4. Ofertę proszę składać na platformie zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/147650 w terminie do 10.08.2018r. godz. 14
00

. 

a) Oferta będzie złożona w języku polskim przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta. 

b) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem 

platformy zakupowej lub po terminie podanym powyżej mogą nie być rozpatrywane. 

5. Pozostałe wymagania 

a) Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego. 

b) Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy. 

c) Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, 

który przedłoży więcej niż jedną ofertę (nie dotyczy modyfikacji oferty przed upływem 

terminu składania ofert) zostanie wykluczony z postępowania. 

6. Kryteria wyboru oferty 

a) Cena całkowita....................................................................... 80% 

b) Termin wykonania .................................................................. 10% 

c) Doświadczenie ......................................................................... 5% 

d) Termin płatności ...................................................................... 5% 

7. Termin związania ofertą handlową wynosi 60 dni od daty jej złożenia. 

8. Zamawiający przed terminem składania ofert może wprowadzić modyfikację wymagań 

ofertowych. Zamawiający może przedłużyć wówczas termin składania. W tym przypadku 

wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego 

terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi. 

9. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca 

wyznaczonego terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać 

zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

10. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty będą dokonane przez Komisję Przetargową. 

11. Komisja Przetargowa może odrzucić oferty nie odpowiadające w sposób oczywisty 

warunkom przetargu, np. złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów, 

nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści, złożone po terminie lub z pominięciem 

platformy zakupowej. 

12. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania oferentów biorących udział w 

postępowaniu. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o 

zasadach zawarcia umowy. Oferent będzie zobowiązany do złożenia, po bezusterkowym 

odbiorze prac, zabezpieczenia usunięcia wad i usterek w wysokości 5% wartości netto 

kontraktu, na wzorze stanowiącym załącznik do Wymagań ofertowych. Przetarg uznaje się 

za rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy z oferentem, którego oferta została wybrana. 

13. Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się o 

realizację przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach z zachowaniem 

zasad uczciwej konkurencji. 
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14. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji, 

w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych. 

15. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego: 

a) W przypadku pytań w sprawie procedury handlowej proszę o kontakt z Panem 

Maciejem Pacem, tel. 572 572 418, mejl Maciej.Pac@zpue.pl 

b) W przypadku pytań w technicznym postępowania proszę o kontakt z Panem Piotrem 

Zawadzkim, tel. 506 005 213, mejl Piotr.Zawadzki@zpue.pl 

c) Zamawiający sugeruje zadawanie pytań na platformie zakupowej. 

16. Lista załączników: 

a) Specyfikacja techniczna 

b) Rysunek poglądowy 

c) Druk oświadczeń 

d) Wzór Umowy 

e) Wzór gwarancji usunięcia wad i usterek 


