
  

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

Zapytanie ofertowe 
 

I.ZAMAWIAJĄCY          
Zakład kamieniarsko – lastrikarski 
Leszek Szczerba 
ul. Kielecka 5, Lisów 
26-026 Morawica 
NIP: 657-179-16-99, REGON: 291177000 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
      
Przedmiotem zamówienia jest  żuraw słupowy typu ZSXL-1200/6.5 dla firmy w Lisowie ul. Kielecka 5, 
26-026 Morawica. Inwestycja realizowana będzie w ramach Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie 
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  

 
Specyfikacja i parametry techniczne oraz właściwości użytkowe, które musi spełnić oferowany żuraw 
słupowy, a które w ofercie muszą bezwzględnie zostać potwierdzone przez oferującego: 
 

- udźwig – Q=1,2[t] 
- zakres pracy wciagnika – Rmax = 6.5[m] 
- wciągnik elektryczny łańcuchowy, niska zabudowa 
- obrót elektryczny 270 st. 
- wysokość podnoszenia – Hp.=2.8[m] 
- wysokość całkowita – Hc.=4.0[m] 
- prędkość podnoszenia – Vp.3/0.75[m.min] 
- prędkość jazdy wciągnika – Vjw.=5/20[m/min] 
- grupa natężenia pracy – GNP=A5-wciągnika; A3 –konstrukcji 
- napięcie zasilania – Uz=400 [V], 50 [Hz] 
- napięcie sterownicze – Us=48 [V] 50 [Hz] 
- moc całkowita – Ptot= ~3.2 [kw] 
- środowisko pracy – hala 
 
 

Oferowany żuraw słupowy , powinien ponadto posiadać: 
- sterowanie – z kasety sterowniczej o obniżonym napięciu , podwieszonej do wciągnika 
- posadowienie – kotwy wraz z instrukcja fundamentowania dostarcz Oferent 
- dokumentacja- DTR, deklaracja zgodności CE 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Termin realizacji – od 01.10.2012 do 31.12.2012 

 
 
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
Oferent powinien podąć całkowitą kwotę netto za przedmiot zamówienia. 
 
Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta oraz numer NIP 
- podpisana przez wykonawcę 
- termin ważności oferty 
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W przypadku wyboru oferty udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie  umowy w formie 
pisemnej. 

 
IV. MIEJCSE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
biuro@szczerba-granit.pl, poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiście na adres: ul. Kielecka 
5 , Lisów 26-026 Morawica 

2. Termin składania ofert od 14.07.2012 do 30.07.2012 
3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31-07-2012 , a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Zakład kamieniarsko  - lastrikarski  L. 
Szczerba 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofere. 
6. W toku badań i oceny Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści   

złożonych ofert. 
   
 V. OCENA OFERT 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
       1. Cena 100% 
 
 VI. DODATKOWE INFORMACJE 
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Leszek Szczerba pod numerem telefonu +48 605786422 oraz 
adresem email: biuro@szczerba-granit.pl 
 


