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Podgląd ogłoszenia

Ogłoszenie 55/02/05/2018

Dane podstawoweDane podstawowe

Status * 
Edytowane

 Rodzaj zamówienia * 
Dostawy

Działanie * 
/

 Nabór 
Brak danych.

Koniec terminu składania ofert 
2018-05-11

 Termin realizacji zamówienia  
2018-05-28

Rodzaj planowanej inwestycji 
Brak danych.

 Branża 
Brak danych.

Lokalizacja planowanej inwestycjiLokalizacja planowanej inwestycji

Kraj 
POLSKA

 Województwo  
MAZOWIECKIE

Powiat 
pruszkowski

 Gmina 
Nadarzyn (gmina wiejska)

 

Dane dodatkoweDane dodatkowe

Opis zadania *Opis zadania *

Zaprasza do złożenia ofert częściowych na następujące części zamówienia dotyczące: 
CZĘŚĆ I - Zakup, dostawa i montaż tokarki model C400TM/1000  
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.  
Tokarka zakupiona będzie w celu obróbki uszkodzonych elementów, np.: roztoczenie i wstawienie nowych,
przygotowanych wcześniej na tokarce tulejek lub panewek, a także do produkcji elementów naprawczych do skrzyń, np.
tulejki, zawory hydrauliczne, koszulki.  
 
CZĘŚĆ II - Zakup, dostawa i montaż piaskarki kabinowej 990 L 
Piaskarka będzie niezbędna do oczyszczenia elementów procesem piaskowania lub szkiełkowania, przed
zabezpieczeniami antykorozyjnymi, skrupulatne czyszczenie elementów, obudów skrzyń metodą piaskowanie lub
skiełkowania, co będzie niezbędne przy przygotowaniu części motoryzacyjnych do procesu renowacji. 
Parametry:  
- objętość robocza - 990L,  
- wymiary: 1330 x 1240 x 1770 mm;  
- zużycie powietrza 160-700L/min;  
- max. ciśnienie robocze 8 bar;  
- sterowanie 12V.  
 
CZĘŚĆ III - Zakup, dostawa i montaż myjki ciśnieniowej Hydro Power 1200 
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.  
Myjka będzie służyła do czyszczenia z brudu i z korozji, elementów łożyskowanych, w których nie można zastosować
metody piaskowania czy innego sposobu czyszczenia niż w piaskarkach, jest to płyn podawany pod bardzo wysokim
ciśnieniem, który będzie docierał do głęboko osadzonych części, elementów.  
 
CZĘŚĆ IV - Zakup, dostawa i montaż myjki warsztatowej MST 1200 
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.  
Myjka będzie służyła do szybkiego wstępnego oczyszczania elementów przed obróbką i po obróbce - oczyszczenie
obudowy skrzyni przed jej rozbiórką.  
 
CZĘŚĆ V - Zakup, dostawa i montaż kompletnego stołu do pakowania 
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego. 
Stół będzie służył do zapakowywania części, przygotowania do magazynowania, a także do przygotowania części do
obróbki.  
 
CZĘŚĆ VI – Zakup, dostawa i montaż - wózka magazynowego z burtami siatkowymi oraz wózka magazynowego
piętrowego  
Wózek magazynowy z burtami siatkowymi - niezbędny element do przewożenia części po magazynie. 
Parametry:  
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- Długość 104 cm, szer. 50 cm, wys. 96,60 cm;  
- Waga 38 kg;  
- Obciążenie 400 kg. 
 
Wózek magazynowy piętrowy - niezbędny element do przewożenia części po magazynie.  
Parametry:  
- Długość 1389 mm, szer. 827 mm, Wys. 1216mm;  
- Waga 87 kg.

KryteriaKryteria

KryteriumKryterium WagaWaga

Najkorzystniejsza cena 100

 
Opis sposobu przyznania punktacji 
Z pośród złożonych ofert, zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najniższą cenę - waga 100%,
stanowiąca jedyne kryterium oceny ofert.

Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu

11. Warunek udziału w postępowaniu, w trybie zapytania ofertowego, jaki powinien zostać spełniać wykonawcy,
danych części zamówienia w zakresie dokumentów związanych z realizacją zamówienia:  
a. Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2,  
b. W celu potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Zamawiający wymaga następujących dokumentów:  
- Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem, doświadczeniem i posiadać odpowiednie uprawnienia
do wykonywania określonej działalności, czego dowodem będzie przedstawienie odpisu z właściwego rejestru
Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.

Odrzucenie ofertyOdrzucenie oferty

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub  
b. została złożona przez podmiot: 
- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania
ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub  
- powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub 
- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o
której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. 2018 poz. 311), jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru
przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 
 
2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
a. zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub  
b. została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta w wezwaniu do złożenia
tych ofert.

Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert dokonania zmian w treści
zapytania ofertowego bez podania przyczyny.  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia, unieważnienia prowadzonego postępowania w trybie zapytania
ofertowego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyboru żadnej oferty.  
 
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
a) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym,  
b) Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na: 
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli; 
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych osób. 
c) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Miejsce składania ofertMiejsce składania ofert

Kod pocztowy * 
05-830

 Województwo * 
MAZOWIECKIE

Powiat * 
pruszkowski

 Gmina * 
Nadarzyn (gmina wiejska)

Miejscowość * 
Nadarzyn

 Ulica 
Mszczonowska

Nr domu 
58B

 Nr lokalu 
-

Email 
ediparts@ediparts.pl

 Numer FAX 
227299777

Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa 
Ediparts Automat Edyta Nowacka

Dane ZamawiającegoDane Zamawiającego

Imię 
Edyta

 Nazwisko 
Nowacka

Firma 
Ediparts Automat Edyta Nowacka

 Email 
ediparts@ediparts.pl

Numer telefonu 
227299777

Uzytkownicy mający uprawnienia do edycji ogłoszeniaUzytkownicy mający uprawnienia do edycji ogłoszenia

d) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
7. Termin realizacji zamówienia: do 28.05.2018 r. W szczególnych przypadkach, kiedy termin realizacji jest dłuższy od
wskazanego, Wykonawca powinien uzasadnić z czego wynika dłuższy termin realizacji zamówienia. 
8. Miejsce dostawy i instalacji wszystkich elementów wymienionych w pkt 1 - miejsce realizacji projektu - adres
inwestycji ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn.  
9. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowej informacji o przedmiocie zamówienia pod adresem: Ediparts Automat
Edyta Nowacka, ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn, tel.: 695-182-828 Pan Krzysztof Hernik, fax.: +48 22 729 97
77,  
e-mail.: ediparts@ediparts.pl

ZałącznikiZałączniki

Nazwa plikuNazwa pliku

Zapytanie_nr_1_1_2018.pdf

ZALACZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY - LGD.pdf

FORMULARZ OFERTOWY - LGD.docx

ZALACZNIK NR 2 - OSWIADCZENIE_WARUNKI.pdf

ZALACZNIK NR 3 -
OGOLNE_ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWY_LGD.pdf

ZALACZNIK NR 4 - CZESC I - tokarka.pdf

ZALACZNIK NR 5 - CZESC III - myjka ciśnieniowa.pdf

ZALACZNIK NR 6 - CZESC IV - myjka warsztatowa.pdf

ZALACZNIK NR 7 - CZESC V - stol do pakowania.pdf

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
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Uzytkownicy mający uprawnienia do edycji ogłoszeniaUzytkownicy mający uprawnienia do edycji ogłoszenia

Użytkownik uprawniony do edycji ogłoszeniaUżytkownik uprawniony do edycji ogłoszenia

Brak danych.


