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I. Nazwa i adres Zamawiającego
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.: 0-95 727 96 00
fax.: 0-95 727 96 01
mzk@kostrzyn.pl
www.mzk.kostrzyn

Dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych - wartość dla zamówienia sektorowego poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie i dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego.
1.Zamówienie obejmuje:
1.1. wykonanie zgodnie ze specyfikacją i dostawę urządzenia do siedziby zamawiającego tj. na Przepompownię
Ścieków, ul. Asfaltowa, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
1.2. rozładunek agregatu we wskazanym miejscu
1.3. próbne uruchomienie
1.4.przeszkolenie z obsługi pracowników zamawiającego
2. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie charakteryzowało się następującymi parametrami:
2.1. Rodzaj agregatu – kontenerowy, zabudowany
2.2. Typ zabudowy – wygłuszony, przeznaczony do umieszczenia na wolnym powietrzu
2.3. Wytwarzane napięcie znamionowe – 400V
2.4. Uruchamianie agregatu:
ręczne (start kluczykiem) + automatyczne (styk bezpotencjałowy umożliwiający start agregatu zdalnie)
2.5. Stabilizacja napięcia AVR
2.6. Zbiornik paliwa wystarczający na min. 8h pracy przy pełnym obciążeniu agregatu
2.7. Silnik wysokoprężny
2.8. Moc znamionowa jednostki min. 300 kVA
2.9. Częstotliwość znamionowa -50 Hz
2.10. Wbudowany miernik napięcia, prądu, częstotliwości, licznik motogodzin
2.11. Gniazda wyjściowe : 3-faz +N+P (2x32A/400V), 1-faz +PE (230V z zabezpieczeniem 20A o
charakterystyce B 1szt)
2.12. Lampa oświetlająca typu halogen zapalana włącznikiem po uruchomieniu agregatu (oświetlająca przyłącze
kablowe i panel sterujący)
2.13. Wykonawca wyposaży agregat w płyny eksploatacyjne zapewniające 8 godzin pracy urządzenia.
2.14. Drzwi dostępu serwisu zamykane na klucz
2.15. w tylnej części agregatu lub z tyłu na górze obudowy zamontowany kabel z możliwością zwinięcia na
zamontowany bęben – długość kabla od 15 do 20 mb, w zależności od możliwości technicznych.
Wykonawca sam zaproponuje preferowane przez siebie rozwiązanie do akceptacji przez zamawiającego.
Zamontowany w tylnej części bęben nie może utrudniać załadunku i rozładunku agregatu !
2.16. rama podhakowa i zaczep wykonane zgodnie z normą DIN 30722
2.17. waga agregatu wraz z zabudową, płynami i paliwem – do 6 ton.
2.18. agregat przymocowany w taki sposób aby można było go oddzielić przy pomocy prostych narzędzi od
ramy (śruby)
2.19. kontener wyposażony w rolki umożliwiające operowanie kontenerem podczas załadunku i rozładunku.
Umieszczone w taki sposób aby po rozładunku cały kontener znajdował się w pozycji horyzontalnej równej.
2.20. agregat powinien zostać osadzony na ramie w taki sposób aby środek ciężkości znajdował się po stronie
haka służącego do podnoszenia kontenera.

2.21. agregat powinien umożliwiać operowanie nim w stanie spoczynku jednostki napędowej (zalany
płynami eksploatacyjnym oraz paliwem), przechylanie go pod kątem 50 0 w procesie załadunku i
rozładunku bez żadnych dodatkowych czynności obsługowych, po ustawieniu w pozycji poziomej agregat
gotowy do pracy.
2.22. agregat powinien posiadać uchwyty umożliwiające mocowanie, zawieszanie i operowanie agregatem przy
pomocy dźwigu.
2.23. zabezpieczenie antykorozyjne – farba podkładowa i farba nawierzchniowa chlorokauczukowa.
3. Wymagane maksymalne wymiary agregatu wraz z opisem.
UWAGA! Podane niżej wymiary są wymiarami zewnętrznymi skrajnymi.
3.1. wysokość 1750mm (maksymalna wysokość z ramą hakową)
3.2 szerokość 2100mm (maksymalna szerokość)
3.3 długość 4500mm – maksymalna długość agregatu wraz z bębnem, bez ucha zaczepowego !
3.4 wysokość zaczepu 1200mm (mierzona od podłoża)
3.5 płozy ramy dolnej o rozstawie zewnętrznym 1025mm (na spodzie kontenera pomiędzy płozami ramy nie
mogą znajdować się wzmocnienia)
III. Termin realizacji:
Wymagany termin dostawy – 7 tygodni od podpisania umowy.
IV. Kryterium oceny ofert:
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, która jest zgodna ze
specyfikacją.
V. Warunki przeprowadzenia postępowania:
1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
2. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową, najniższą ceną, zamawiający może
poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.
3. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą
zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z
nich nie będzie spełniała jego oczekiwań, lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia.
5. Wszelkie dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy,
czyli: wyjaśnienia do ofert, uzupełniania dokumentów i oferty dodatkowe, mogą być przesyłane faksem, drogą
elektroniczną, lub pocztą, a następnie dosłane w oryginale.
6. Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na przedmiot
zamówienia, od daty wystawienia faktury.
7. Wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i
niezwłocznie potwierdzone pisemnie – faksem, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad
w terminie do 5 dni roboczych Zamawiającego od daty otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach
termin usunięcia usterek może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy.
8. Zamawiający wymaga dostarczenia agregatu fabrycznie nowego, rok produkcji - 2012.
9. Zamawiający nie przewiduje zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, zawartej w formularzu ofertowym.
10. Zamawiający nie przewiduje wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „OFERTA”.
2. Do oferty należy dołączyć:
a. wypełnioną i podpisaną ofertę (załącznik nr 1)
b. parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 2)
c. instrukcję obsługi agregatu
d. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (za zgodność z
oryginałem).
e. zdjęcia i rysunki techniczne oferowanego agregatu z ramą (i bębnem w zależności od jego usytuowania),
wraz z wymiarami zewnętrznymi
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie techniką trwałą oraz podpisać przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ceny należy podać w PLN (netto).

VII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, przesłać faksem
lub drogą elektroniczną, w terminie do dnia 11.10.2012r., do godz. 1200, a następnie dostarczyć w oryginale
np. pocztą. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Osoba do kontaktu w sprawach formalnych:
Sławomir Łysiak tel. 95 727 96 45
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 - 1500

ZAŁĄCZNIK NR 1
OFERTA
Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………....
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………...
Nr. telefonu: ……………………………… nr. faksu ………………………………………….
Nr. telefonu do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty: ………………………………….
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 28.09.2012r. składamy ofertę na:
Wykonanie i dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego.
cena netto: ………………………...…………………. zł
VAT23% ……………………………….zł
cena brutto: ……….…………………………………zł
(słownie: …………………………………………………………………………….……………………..złotych)
Oferujemy agregat producenta: ………………………………………………………… .
Typ / model: …………………………………………... .
Rok produkcji: ………………………………………... .
Oferujemy kabel długości: …………………………………………… .
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres ……….
/słownie …………………………………………… /miesięcy (minimum 12 m-cy) od daty wystawienia faktury,
bez dodatkowych warunków.
6. Oświadczamy, że podana cena netto zawiera koszt dostawy do siedziby zamawiającego, rozładunek agregatu
we wskazanym miejscu, próbnego rozruchu urządzenia oraz przeszkolenia z obsługi pracowników zamawiającego.
7. Czas usunięcia wad w okresie gwarancyjnym wynosi maks. do ………….. (5 dni roboczych) od zgłoszenia
telefonicznego, potwierdzonego pisemnie - faksem.
8. Przyjmujemy warunki płatności: przelew płatny 21 dni od daty wystawienia faktury.
9. Oświadczamy, że wraz z odbiorem przekażemy zamawiającemu dokumentacje techniczno-rozruchową urządzenia.
10. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: ............................................................

..................................................
miejscowość, data

................ .................................
podpis osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2
UMOWA NR. ……………../ WZÓR /
zawarta w dniu ….......... 2012r. w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dla zamówienia sektorowego
o wartości poniżej progów określonych w art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), pomiędzy:
Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o.
Z siedzibą przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.
KRS 0000158228, NIP: 598-000-42-38, REGON: 210022921
reprezentowanymi przez
mgr inż. Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu
zwanymi dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………........
Z siedzibą w ………………………………………………………………………………………..
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS ………………………………..............
NIP: ……………………………………..…, REGON: ……….…………………………………...
Reprezentowana przez:
1. …………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
Wykonanie i dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego.
§1
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca oferuje agregat producenta: ………………………………………………………………….
Typ / model: …………………………………………………………………………………......
Rok produkcji: ………………………………………………………………………………….
§2
Termin realizacji zamówienia – 7 tygodni od podpisania umowy
§3
Integralną częścią niniejszej umowy jako jej załączniki są zapytanie ofertowe z dnia ………………. r. oraz
oferta Wykonawcy z dnia ………………….. r.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i stanowi
cenę netto …………..……………………….. zł,
VAT 23% ………………........……………zł, razem brutto ………………..…………………. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………………………...… złotych)
W cenę wliczona jest dostawa, rozładunek agregatu we wskazanym miejscu, próbny rozruch i przeszkolenie z
obsługi pracowników zamawiającego.

§5
1. Zapłata należności zostanie dokonana przelewem w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Fakturę
Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez obie strony.
2. Zamawiający rozpocznie procedurę odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze
od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
3. Fakturę należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad
Odrą, NIP 598-000-42-38.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji przez okres ............./słownie: ………….........…………......./ miesięcy, od daty
wystawienia faktury.
2. W okresie gwarancyjnym wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez
Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone pisemnie – faksem, a Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia zgłoszonych wad w terminie maks. do ………….. (5 dni roboczych) Zamawiającego od daty
otrzymania zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie – faksem. W przypadku nie dotrzymania przez
Wykonawcę terminu naprawy Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto
określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia usterek może
zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy.
§7
1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, określonego niniejszą
umową, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto określonej w §4 umowy
za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona
drugiej Stronie karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4
umowy.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – aneksu pod rygorem
nieważności. Przedmiotem negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia,
których dokonania stanowiłyby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 11
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAW CA:

