,,HSW-LORRESTA" Sp. z o.o.
ul. Ludwika Tolwifiskiego 10
37-450 Stalowa Wola

Stalowa Wola,

17

.04.2018r.

mieiscowoSt data

nazwa/pieczgt firmowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

I: Nazrva i adres zamawiaj4cego:

Nazwa:,'
Adres:
'
Tel.
NIP:
REGON:
Email:

,,HSW-LORRESTA" Sp. z o.o.
ul. Ludwika Tohvifiskiego 10,37-450 Stalowa Wola
605 059 699
8652066503
830392530
charnotjozef@lroczta.onet.pl

II. Rodzaj zam6wienia:
III.

Nazrva

Dostawa

zam6wienia:

tr-adowarka teleskopowa

-2 srtlki

IV. Opis przedmiotu zam6wienia w zakresie dostawy:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa fabrycznie nowych urz4dtert:
- ladowarka teleskopowa
- ladowarka teleskopowa

- I sztuka,
typ 2 - 1 sztuka.

typ I

Wsp6lny slownik zam6wierh

(CPV): 43260000-3 Koparki, czerparki i ladowarki, i
gornlcze
43300000-6 Maszyny i sprzgt budowlany

teclrniczne

jak'.
,

- moc silnika co najmniej 90 KM, Stage IV lub r6wnowazny,
- udZwig co najmniej 4 000 kg (na kolach),

- udZwig maksymalny na podporach min. 4 900 kg,
- rnaksymalna wysokoS6 podnoszenia min. 24m,
- maksymalnyrrr zasigg do przodu min. 21m,
- udZwig na maksymalnej wysokoSci min. 2 000 kg,

- td2wigprzy maksymalnym zasiggu min. 390 kg,
- udZwig liniowo zaleLny od wysunigcia podp6r,

maszyny

- hamulce tarczowe na obu osiach,
- napgd hydrostatyczny na 4 kola,

- przekladnia dwu biegowa z synchronizatorem,
- wszystkie kola skrgtne, ,,uklad kraba",
- poziomowanie ramy,,leveling" +/- 8stopni,

- obr6t wieiryczki

-

360 stopni (Kolumna Obrotu),

- hydraulika: pompa zgbata,min.

1

15

l/min, min.27 5 bar,

- pojemnoS6 zbiornika paliwa min. 305 l,
- minimalny promieri skrgtu do krawgdzi opon 4,88 m,
- wysokoS6/szerokoSd min.3,05 m/min. 2,49 m,

- dlugoSd transportowa do 6,9 m,
- przeSwit pod maszyn4 na kolach min. 35cm,

- zamknigta kabina z ogrzewaniem.
- otwierana szyba tylna i drzwiowa,

- Wcieraczka szyby przedniej, tylnej i dachowej,
- dwie elektroniczne dZwignie sterujqce,
- kompletne o6wietlenie drogowe i ostrzegawcze,
- cztery niezaleine sterowane podpory teleskopowe, automatyczne poziomowanie podp6r,

- zaczep

holowniczy,

- system automatyczn

e

*

go t ozp oznawania

o

sprzgt6w,

- system programowania ograniczenia prgdko6ci ruch6w hydraulicznych,
- system programowania ograniczenia pola pracy,

- szybkozl1cze ladowarkowe

-

mechaniczne,

- instalacja hydrauliczna do osprzgt6w,
- instalacja do wyci4garki hydraulicznej,
- widfu zkaretk4,
- przystosowanie do pracy z platform4 robocz4,
- pilot sterowania zplatformy, system awaryjnego opuszczania. sterowanie radiowe,
- platforma robocza, stdlowa, obrotowa -180 stopni, rozkladana,ladowno66 nim 365 kg,

- wyci4garka o udZwigu 5 ton,
- dostawa maszyny wykonana przez attoryzowanego przedstawiciela producenta.

techniczne iak:
- moc silnika co najmniej 135

KM,

Stage

IV lub r6wnowaZny,

- udlwig co najmniej 4 500 kg (na kolach),

- udZwig maksymalny na podporach min. 4 900 kg,

- rnaksymalna wysoko56 podnoszenia inin. 20,9 m,
- maksymalnym zasigg do przodu min. 17,9 m,
- udZwig na maksymalnej wysokoSci min. 2 450kg,

- udZwig przy maksymalnym zasiggu min. 790 kg,

- udZwig liniowo zalehny od wysunigcia podp6r,
- hamulce tarczowe na obu osiach,

- napgd hydrostatyczny na 4kola,
- przekladnia dwu biegowa z synchronizatorem,
- wszystkie kola skrgtne, ,,uklad kraba",
- poziomowanie ramy,,leveling"

- obr6t wieiryczki

-

*/-

8 stopni,

360 stopni (Kolumna Obrotu),

- hydraulika: pompa zEbata, rnin. I 15 l/min, min. 27 5 bar,

- pojemnoSd zbiornika paliwa min. 305 l,
- minimalny promieri skrgtu do krawgdzi opon 4,88 m,
- wysokoS6/szeroko66 rnin. 3,05 m/min. 2,49 m,

- dlugoSd transportowa do 6,9 m,

- prze6wit pod maszyn4 na kolach min. 35cm,
- zamknigta kabina z ogrzewaniem,

- otwierana szybatylna i drzwiowa,

- wycieraczka szyby przedniej, tylnej i dachowej,
- dwie elektroniczne dZwignie steruj4ce,
- kompletne o6wietlenie drogowe i ostrzegawcze,
- cztery niezaleLne sterowane podpory teleskopowe, automatyczne poziomowanie podp6r,
- zaczep holowniczy,

-

sy

stem automaly czn e go rozpoznawan i a o sprzgt6w,

- system programowania ograniczenia prgdko6ci ruch6w hydraulicznych,

- szybkozl1cze ladowarkowe

-

mechaniczne,

- instalacja hydrauliczna do osprzgt6w,
- instalacja do wyci4garki hydraulicznej,
- widty zkaretk4,
- przystosowanie do pracy z platform4 roboczq,

- pilot sterowania z platformy, system awaryjnego opuszczania, sterowanie radiowe,

- platforma roboctu,stalowa, obrotowa -180 stopni, rozldadana,ladownoSi nim 365 kg,
- wyci4garka o udZwigu 5 ton,

- dostawa maszyny wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.

w

celu potwierdzenia, 2e oferowana dostawa spelnia wymagania okreSlone przez
Zamawiaj4cego, zobowi4zany jest przedloLy| wraz z ofert4, specyfikacjg oferowanych maszyn.

Dostawca

Specyfikacja oferowanych maszyn musi zawieral wszystkie informacje odpowiadaj4ce tre6ci
zapytania ofertowego. Zamawiaj4cy wymaga przedLohenia dokument6w przedstawiaj4cych dokladne

parametry techniczne

z

niniejszego zapytania,

np.

opis6w technicznych, katalog6w, kart

charakterystyk maszyn, instrukcji obslugi, dla kaZdej maszyny stanowi4cej przedmiot zam6wienia.

Brak tegb typu dokument6w oraz .vqymagari okreSlonych przez Zamawiaj4cego powoduje odrzucenie
oferty.

V. Termin odbioru kofcowego

Termin odbioru kof,cowego maszyn (potwierdzony protokolem zdawczo-odbiorczym)
przekazania kompletu dokumentacjitechnicznej

oraz

i gwarancyjnej max do22.06.2018 roku w siedzibie

Zamawiaj4cego.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga).
Kryterium (symbol)

Waga kryterium

Cena brutto (C)

70%

2

Termin dostawy (D)

t5%

J

Gwarancja (G)

r5%

Lp.

VII. Opis sposobu przyzn wtnia punktacji
1.

Klyterium: C - Cena brutto

-

Waga

za spelnienie danego

kryterium:

700%:

a. UWAGA! Oferta powinna zawiera( informacjg o

wszystkich kosztach, jakie

Zamawiaj4cy bgdzie musial ponie5d w nvi4zku z dostaw4 przedmiotu zam6wienia do
siedziby Zamawiaj4cego.

b.

Cena netto, cena brutto za calo56 oferty powinna by6 wyraZona
walucie euro (EUR)

-

w zlotych polskich lub w

oferta zostanie przeliczona po Srednim kursie euro NBP aktualnym na

dzief, otwarcia ofert.

c.
d.

Ceny naleZy podad z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
Cena podlegaj4ca ocenie bgdzie cen4 brutto za wykonanie przedmiotu zam6wienia, zgodnego
z pkt.

e.

IV.

Punkty w przedmiotowym kryterium zostan4 przyznane na podstawie ceny brutto podanej
w formularzu oferty.

Maksymalna ilo56 punkt6w do zdobycia w ramach kryterium: 70 pkt.

2. Kryrterium D

a.

Termin dostawy przddmiotu zam6wienia- waga

-

150%

Termin dostawy przedmiotu zam6wienia powinien obejmowai calkowity okres niezbgdny
Dostawcy od podpisania umowy do dostarczenia przedmiotu zam6wienia zgodnego z pkt. IV
Zapytant a ofeft owego do

b.

si

edzi by Zamaw i aj 4cego.

Termin dostawy przedmiotu zam6wienia naleiry podai w tygodniach (petne jednostki) od dnia
.podpisania umowy (przewidywany termin podpisania umowy 23'.05.2018 roku)

c.

Punkty

w

przedmiotowym krl.terium zostan4 przyznane na podstawie liczby tygodni

wymaganych do realizacji przedmiotu zam6wienia podanych w forrnularzu oferty.
Maksyrnalna iloS6 punkt6w do zdobycia w ramach kryterium: 15 pkt.

Termin dostawy maszyn czerwiec 2018 rok
Termin odbioru koficowego (potwierdzonego protokolem zdawczo-odbiorczym) oraz przekazania

kompfetu dokumentacji technicznej

i

gwarancyjnej max

do

w

siedzibie

od

momentu

22.06.2018 roku

ZanawiajEcego.
3. Kryterium G - Gwarancia-wasa 15yo

a.

Okres gwarancji naleLry poda6

w

miesi4cach (pelne jednostki), licz4c

uruchomienia przedmiotu zam6wienia (potwierdzonej pr8tokolem).

b.

Punkty

w

przedmiotowym kryterium zostan4 przyznane na podstawie liczby miesigcy

udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty.

W ramach tego kryterium Zamawiaj4cy dokona oceny ofert udzielonego okresu gwarancji
przedrniot zam6wienia okreSlony

w pkt. IV

na

niniejszego zapytania ofeftowego, liczony od

momentu odbioru kofrcowego przedmiotu zam6wienia (potwierdzonego protokotem zdawczoodbiorczym).
Maksymalna iloSd punkt6w do zdobycia w ramach kryterium: 15 pkt.

Punkty przyznane w kryterium ceny brutto, kryterium terminu dostawy, kryterium gwarancji zostanq
do siebie dodane.

Lp.

Nazwa

Spos6b oceny

kryterium
1

2

Cena brutto

najnilsza cena oferowana brutto/cena brutto badanej oferty x 70 punkt6w

Termin

najkr6tszy termin liczony
punkt6w

dostawy

w

tygodniach/ termin oferty badanej

x

15

Fundusze

i:il i!

Potska

Ptogrnm flogiooatny

J

Unia Europejska

Rzeczpospolita

Europejskie

K,,\

okres gwarancji oferty badanej
m-cach x 1.5 punkt6w

Gwarancja

Maksymalna ilo56 punkt6w

ir.

Fir

i ii I

Europeiski Fund*$i
Roewoj$ Regionatneqo

F

w m-cach/

najdluZszy okres gwarancji w

do zdobycia w ramach wszystkich kryteri6w wynosi 100 pkt.

Zamawiaj1cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta uzyskala najwigksz4 sumaryczrl4 liczbg
punkt6w wedlug wzoru:

X:C+D+G
Lictzte:

Z

-

l1czna suma przy znanych punkt6w

C -liczba punkt6w przyznana w kryterium ,,CENA BRUTTO"

D -liczba punkt6w przyznana w kryterium,,TERMIN DOSTAWY"
G - liczba punkt6w przyznana w kryterium ,,GWARANCJA"
ZaL4czniki do zapytania ofertowego dostgpne na stronie http://www.lorresta.pl/rpowp.html

Informacje zostaly umieszczone takhe na stronie

VIII. Miejsce, spos6b i termin skladania

1.
2.

oraz otwarcia ofert

Miejscem skladania ofert: ul. Ludwika Tohviriskiego 10,37-450 Stalowa Wola.

Oferta powinna zosta( zlohona w terminie od 17.04.2018 do 18.05.2018 roku do godziny
15:00. W przypadku przesytania oferty Poczt4 Polsk4 bqdL

ftm4

kLrriersk4 decyduje data i

godzina wplywu oferty na adres: ul. Ludwika Tohviriskiego 10,37-450 Stalowa Wola.

3.
4.

Oferfy skladane/nadeslane po terminie nie bgd4 rozpatrywane.

Oferly naleLry skladad w zamknigtej kopercie w formie pisemnej wrazz dopiskiem ,,Oferta na
dostawg fabrycznie nowych laclowarek teleskopowych

- 2 sztuki". Oferry

skladane

w

innej

formie nie b gd4 przyj mowan e oraz rozpatryw ane przez Zamawiaj 1cego.

5.

Oferta musi by6 zloZona w formie pisemnej w jgzyku polskim, opatrzona dat4, miejscowo5ci4

wystawienia

i

by6 podpisana przez osobg (osoby) uprawnione do wystgpowania w imieniu

Oferenta. Wszystkie strony oferty wraz

z

zal4czntkami musz4 by6 ponLrmerowane

i

trwale

spigte. Powinna zawieral dokumenty potwierdzaj4ce doktadne parametry techniczne z
niniejszego zapytania, np.

-

opisy techniczne, katalogi, karty charakterystyk maszyn, opisy

techniczne, instrukcje obslugi, dla ka2dej maszyny stanowi4cej przedmiot zam6wienia.

6.
7.
8.

Koszty opracowania i zlo2enia oferty ponosi Oferent.
Oferent moie zloLyd w prowadzonym postgpowaniu wyl4cznie jedn4 ofertg.

Otwarcie kopert z Ofertami nast4pi w dniu 18.05.2018r. o godzinie 16.00
skladania ofert: ul. Ludwika Totwiriskiego 10, 37-450 Stalowa Wola.

w

miejscu

I't]tlii.\Ui:!1i

9

f.II

Wszyscy oferenci bior4cy udzial w procedurze o udzielenie zam6wienia, bgd4 mieli moZliwo66
uczestniczenia osobiScie

w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie

w

i miejscu (ul, Ludwika Tohviriskiego 10, 37-450 Stalowa Wola, godz. 16.00
18.05.2018). Zanawiaj4cy przed otwarciem kopert

z ofertani

dniu

poda do wiadomo6ci oferent6w

kwotg jakq przeznaczyl na sfinansowanie zam6wienia. W trakcie spotkania Zamawiaj4cy
poinformuje r6wniez oferent6w

o

iloSci zlo2onych ofert,

a tak2e poda nazwy i adresy

wykonawc6w, ceny poszczeg6lnych ofert oraz informacje dotycz4ce pozostalych kryteri6w

oceny ofert (kryterium: cena brutto, kry.terium: termin dostawy, kryterium: gwarancja).
Oferenci podczas spotkania bgd4 mieli moZliwoS6 zapoznania sig z tre5ci4 zlolonych ofert, z

zastrzeleniem konieczno6ci zachowania przepis6w dotycz4cych ochrony tajemnicy
przedsigbiorstwa.
10. Wyn

i

ki

ro

zstr zy gniEc i a wyb o ru zo stan4 niezw lo cznie wy slane do ofere nt6w.

1t. Wszyscy oferenci b9d4

mieli mozliwo66 uzyskania w wybrany spos6b (w

siedzibie

ZamawiajEcego, lub elektronicznie) wgl4du do pelnego protokolu z postgpowania o udzielenie

zam6wienia, zal. nr

I

do zapytania ofeftowego.

72. Zanawiaj4cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania przetargowego w ka2dym

czasie bez podania p(zyczyrly)
Zamawiaj4cego

na

w

szczeg6lno6ci,

gdy kwota

wykonanie zam6wienia bgdzie ni2sza

przeznaczona przez

od oferty

wygrywaj4cej.

Zamawiaj4cy zastrzega sobie mo2liwo5i odrzucenia ofe$r w postgpowaniu z powodu ra24co

niskiej ceny. W takim wypadku, wykonawcom nie przysluguj4 Zadne roszczenia z tego grtulu.
13. Oferent ma mozliwo66 skladania pytari do niniejszego Zapytania ofertowego.
14. Zamawiaj4cy udziela odpowiedzi ws. treSci Zapytania ofertowego, jeZeli pro5ba o udzielenie

wyjaSniefr wplynie nie p62niej, ni2 do kofrca dnia 11.05.2018r. Je2eli proSba taka wplyngla
w terminie poLniejszym albo pro6ba ta dotyczy udzielonych juZ wyja6nieh, Zamawiaj4cy mohe
udziel

ii

wyj a5niefi , albo pozostawi 6 wn iosek bez r ozpoznama.

15. Spos6b porozumiewania

sig Zamawiaj4cego

z

oferentami: szczeg6lowych informacji nt.

przedmiotu zam6wieni'a udziela Pan J6zef Chamot w formie pisemnej (poczty elektronicznej)
pod adresem e-mai I : ch amotj ozef@poczta. onet. pl

IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
1. W celu uniknigcia

konfliktu interes6w, zam6wienia udzielane przez ZamawiajEcego, nie mog4 by6

udzielane podmiotom powi4zanym z nim osobowo lub kapitalowo. Przezpowi7zaniakapitalowe lub
osobowe rozumie sig wzajemne powi4zania migdzy Zamawiaj4cym lub osobami upowaZnionymi do

w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami wykonuj4cyrni w
czynno{ci zwi4zane z przygotowaniem iprzeprowadzeniem procedury

zaci4gania zobowiqzah

imieniu

Zamawiajqcego

wyboru

wykonawcy a wykonawc4, polegaj4ce w szczeg6lnoSci na:

t''i)llt{,1*irnr K't
a.

uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6trki osobowej,

b.

posiadaniu co najmniej l0o/o udzialow lub akcji,

pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzajycego,

prokurenta,

pelnomocnika,

d.

pozostawaniu

linii

.
e.

w

zwi4zku malZefskim,

w

stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w

prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki

lub kurateli,

w linii

'

pozostawaniu z wykonawc4 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e moze to budzic
uzasadnione w4tpliwoSci co do bezstronnoSci tych os6b.

2. Za spelnienie warunku o kt6rym mowa powy2ej, Zamawiaj4cy uzna, jeheli bgdzie mial mo2liwo56
podpisania oSwiadczenia zgodnie z zal1cznikiem nr 2 do zapytania ofeftowego - wz6r oSwiadczenia o

braku powi4zart z wykonawcami

i

zal4cznika nr 3 do zapytania ofertowego - wz6r oSwiadczenia o

nieistnieniu konfl iktu interes6w.

3. Wykonawca nie spelniaj4cy warunk6w udzialu w postgpowaniu zapytania ofertowego

albo

powi4zany osobowo lub kapitalowo zZamawiaj4cym zostaje wykluczony, ajego oferta odrzucona.
4. Nie dopuszcza sig skladania ofert czg6ciowych.
5.

Nie doptszcza sig mozliwo6ci skladania ofert wariantowych.

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odst4pienie od umowy:
Zamawiajqcy zastrzega mo2liwo56 zmiany warunk6w umowy zawartej z podmiotem wybranym w

wyniku przeprowadzonego postgpowania

o

udzielenie zam6wienia. Wszelkie zmiany unlowy

wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

XI. Postanowienia koficowe:

W

sprawach nieuregulowanych

w niniejszym zapytaniu ofertowym maj4 zastosowanie

przepisy

Kodeksu Cywilnego.

Zal4czniki:

L
2.
3.

zal.

1

Protok6l postgpowania o udzielenia zam6wienia publicznego (wypelniaZamawiajqcy)

zal.2 O(;wtadczenie o braku powi4zah z wykonawcami (wypelniaZamawiaj4cy)
zal. 3 OSwiadczenie o nieistnieniu konfliktu interes6w (wypelnia Zamawiaj

FISIIY-LORRESTA

RZADU

A

5p, z o,o.

37-450 Stalowa Wola

ul. Ludwika Tolwifskiego

10

REGON 830392530

NtP 865-20-65-503

(podpis i pieczgt zamautiajqcego)

5p, z o,o.

