Nasz znak DAI ............./w/2013
Kostrzyn nad Odrą, 13.11.2013 r.
Dotyczy:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w
postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy o wartości poniżej kwot określonych w art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażonej skrzyni narzędziowej do Miejskich Zakładów
Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.
II. Opis skrzynki narzędziowej- wózka:
1. Dwusegmentowa w proporcji około 30:70. Segment stanowiący 30% powinien posiadać
możliwość szybkiego demontażu od segmentu głównego w celu przeniesienia w inne miejsce,
stąd konieczność wyposażenia w uchwyty (rączki). Segment stanowiący 70% powinien być
wyposażony w kółka z blokadą. Każdy z segmentów wózka narzędziowego powinien być
wyposażona w centralne zamknięcie na klucz patentowy.
2. Wyposażenie skrzynki powinno posiadać minimum 5 letnią gwarancję. Pożądana gwarancja
tzw. dożywotnia na klucze, groty, szczypce.
3. Każdy z występujących w skrzynce elementów powinien posiadać możliwość zakupienia, jako
pojedynczy element nie wchodzący w skład zestawu.
4. Narzędzia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim z danymi narzędzi
(dopuszczalne siły, momenty oraz rodzaj materiału, z jakiego zostały wykonane).
5. Każda szuflada powinna posiadać opis jej zawartości, wykonany w sposób trwały ułatwiający
inwentaryzację zawartości oraz dodatkowy spis ogólny całej skrzynki.
6. Elementy składowe w miarę możliwości powinny posiadać swoje indywidualne miejsca w
szufladach (wytłoczkach)
7. Preferowany kolor- RAL 3020
III. Wymagane wyposażenie skrzynki – część 1:
1. Pokrętło ½” sztywne długość około 280mm
2. Szczelinomierz listkowy zakres 0,05-1mm
3. Nasadki udarowe długie: 17,18,19,21,22,23,24,27,30,32,33,34,36,41,42,46,50 (dodatkowo
przejściówki 3/4” 1”)
4. Zestaw kluczy imbusowych kątowych długich z kulką 6 kątnych 1,3-20
5. Zestaw kluczy imbusowych kątowych calowych 1/16;5/64; 3/32; 1/8;5/32; 3/16; ¼;
6. Klucz nastawny minimum 0-35mm
7. Klucze nasadowe ¾” 21-60mm
8. Klucze oczkowe gięte 6-38mm
9. Klucze płasko oczkowe 6-34mm
10. Klucze płasko oczkowe z grzechotką i przegubem 8-19mm
11. Wkrętaki z sześciokątnym chwytem dla klucza w celu zwiększenia momentu:
a) TX:6;7;9;10;15;20;25;27;30;40
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b) Płaskie: 0,6x3,5; 0,8x4; 1,2x6,5; 2,0x12
c) PH: 1;2;3;
d) Wkrętak krótki PH2
e) Wkrętak krótki 1,0x5
12. Szczypce tnące boczne ok. 160mm
13. Szczypce uniwersalne 180mm
14. Szczypce półokrągłe tnące 210mm
15. Szczypce nastawne samoblokujące 250mm
16. Szczypce segera proste i kątowe 19-60mm (cztery popularne formy)
17. Szczypce do ściągania izolacji z przewodów 0,08-10mm2
18. Wybijaki i przecinaki:
a) Wybijaki: dł. 120mm: 2;3;4;5;6mm
b) Punktaki: 2;3mm
c) Przecinaki: 5mm; 16mm; 18mm;
19. Zestaw kluczy nasadowych ½” i ¼”
a) Nasadki 6-32mm
b) Pokrętłoz grzechotką rozbieralną ½” + przedłużka krótka i długa
c) Pokrętło z grzechotką rozbieralną ¼” + przedłużka krótka i długa (250mm)
d) Przegub kardana dla pokrętła ½”
e) Przegub kardana dla pokrętła ¼ ”
f) Pokrętło proste (typu wkrętak współpracujące z przedłużkami od pokrętła ¼ z
grzechotką i nasadkami 4-14mm
20. Groty:
a) TX L30mm z otworem 20;25;27;30;40;45;50;55
b) TX L75mm 20;25;27;30;40;45;50;55;
c) Imbusowe L30mm 5;6;7;8;10;
d) XZN L30mm 5;6;8;10;12
e) XZN L75mm 6;8;10;12
f) RIBE L30mm 5;6;7;8;9;10;12;13;14
g) RIBE L75mm 5;6;8;10
h) PH 2;3
I) Przejściówki na pokrętła ½ i ¾ cala współpracujące z
grotami
21. Klucze nasadowe sześciokątne calowy na pokrętło 3/8” :
¼;9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; ½; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; ¾; 25/32; 13/16; 7/8;
22. Klucze nasadowe sześciokątne calowe na pokrętło ¼”
5/32; 3/16; 7/32;11/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; ½; 9/16;
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IV. Wyposażenia dodatkowe- część 2
1. Zestaw grotów specjalistycznych ¼ :
a) PH0-PH3
b) PZ0-PZ3
c) XZN M4-M5
d) 6kątny SW2-SW7
e) 6kątny ¼” 1/8” 9/64” 5/32” 3/16”
f) 6kątny z otworem od 2 do 7
g) TX 10-45
h) RIBE RI 5-RIBE RI8
i) TT z otworem 8-45

j) SN4 –SN10
k) TriWing TW1-TW4
l) TorqSet TS6 TS8 TS10
Ł) 4kątny 1-4
m) AW10 – AW40
n) CG1 CG2 CG3
o) IPR z otworem 20,30,40
p) Uchwyt do wkręcania haków Y

Uchwyt i wszystkie potrzebne przejściówki do wykorzystania końcówek z uchwytem
2. Klucz do filtra oleju (działający na zasadzie opaski)
3. Klucz do filtrów oleju trójramienny z przekładnią (80-120mm)
4. Próbnik napięcia 3-48V
5. Klucz dynamometryczny (z certyfikatem wzorcowania): 20-100Nm
6. Klucz dynamometryczny (z certyfikatem wzorcowania): 100-300Nm
7. Suwmiarka cyfrowa
8. Grzebień do pomiaru gwintów
V. Pozostałe warunki zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje dostawę całego przedmiotu zamówienia lub części 1 lub 2 do
siedziby Zamawiającego przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą.
2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 5 letniej gwarancji na wyposażenie skrzynki
narzędziowej- wózka oraz minimum 5 letniej gwarancji na samą skrzynkę.
3. W okresie gwarancji wszelkie wady i usterki stanowiący przedmiot zamówienia, będą
niezwłocznie zgłaszane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
zgłoszonych usterek i wad, w terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia, łącznie z
możliwością wymiany na nowy element wyposażenia lub skrzynię na kompletny przedmiot
zamówienia.
4. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia zostanie dokonana na podstawie faktury w
terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół
zdawczo-odbiorczy spisany przez obie strony. Wykonawca zobowiązany jest do
telefonicznego powiadomienia o terminie dostawy. Osobą do kontaktu będzie Pan Mariusz
Osiński tel. 508 359 739
VI. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy.
VII. Warunki przeprowadzenia postępowania:
Zamawiający przed terminem złożenia ofert oczekuje na informację, co do możliwości
kompletacji wyposażenia tzw. braków, w celu ustalenia wspólnego zakresu możliwej dostawy
przez kilku oferentów i możliwości porównywania ofert. Informacje w tej sprawie prosimy
przekazać do Zakładu Ochrony Środowiska Panu Mariuszowi Osińskiemu tel. 508 35 97 39.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert, a w
przypadku wątpliwości, co do wyjaśnień - zbierania ofert uzupełniających.
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2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która przedstawiać będzie bilans dwóch
kryteriów – cena 95% oraz wydłużona tzw. dożywotnia gwarancja - 5%.
3. Ceny należy podać w PLN.
4. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, zamawiający może
poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert
pierwotnych.
5. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z
wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i
niniejszym zapytaniu.
6. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia.
7. 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.
8. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony
zamawiającego jak i wykonawcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów i oferty
dodatkowe, mogą być przesyłane faksem i drogą elektroniczną a następnie pocztą.
VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert – oferty należy złożyć osobiście, faksem lub
pocztą elektroniczną, w terminie do dnia 22.11.2013r., do godz. 1300. Oferty przekazane faksem
i elektronicznie należy niezwłocznie dostarczyć w oryginale. Otwarcie ofert odbędzie się bez
udziału wykonawców.
IX. Wraz z ofertą należy złożyć:
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 1,
2. zaakceptowany przez wykonawcę wzór umowy wg załącznika nr 2
3. kopię odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
Zamawiający wymaga złożenia dokumentów w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
przez Wykonawcę.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
adres poczty elektronicznej: ....................................................................................................
nr telefonu: .........................................., nr faksu:.................................................................................
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na:
dostawę wyposażonej skrzyni narzędziowej do Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w
Kostrzynie nad Odrą.
Wyposażenie skrzynki część 1
za cenę netto: ……………………………… zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………………złotych),
podatek VAT 23% w kwocie ………………zł, cena brutto ……………………………….. zł,
Wyposażenie dodatkowe Część 2
za cenę netto: ……………………………… zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………………złotych),
podatek VAT 23% w kwocie ………………zł, cena brutto ……………………………….. zł,
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie do .....................r.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji na:
a.

wyposażenie skrzynki narzędziowej przez okres

................/słownie........................................................./ miesięcy od daty wystawienia faktury
b.

skrzynkę narzędziową przez okres

................/słownie........................................................./ miesięcy od daty wystawienia faktury

……….............................................

...............................................................

miejscowość, data

(podpis osoby uprawnionej)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

UMOWA NR ........................./WZÓR/

zawarta w dniu ........................ 2013 r. z Oferentem wybranym w wyniku przeprowadzonego
zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
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 ..................... /rejestru ewidencji gospodarczej pod
nr............................... NIP: ..........................................., REGON: ............................................
reprezentowana przez:
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:
dostawa wyposażonej skrzyni narzędziowej do Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w
Kostrzynie nad Odrą (część 1 lub część 1 i 2).

§2
Termin dostawy do siedziby Zamawiającego: do ...........................................
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§3
Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe z dnia ........................ wraz z załącznikami oraz
oferta Wykonawcy z dnia .............................

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i wynosi:
netto .................................................... zł, słownie: ……………………………………………….… złotych, podatek
VAT 23% w kwocie ……………… zł, razem brutto …………….......................… zł,

§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. Fakturę należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kopernika 4a,
66-470 Kostrzyn nad Odrą NIP 598-000-42-38.

§6
1. Wykonawca udziela gwarancji przez okres:
a. ............. /słownie: ………….........…………......./ miesięcy od daty wystawienia faktury VAT
na wyposażenie skrzynki narzędziowej
b. ............. /słownie: ………….........…………......./ miesięcy od daty wystawienia faktury VAT
na skrzynkę narzędziową.
2. Wszelkie usterki i wady w okresie gwarancji Zamawiający będzie niezwłocznie zgłaszał
faksem na nr ...............................................
lub adres poczty elektronicznej ………………………………..……@......................................................

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek i wad, o których mowa w
ust.2 w terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia, łącznie z możliwością wymiany na
nowy element wyposażenia lub skrzynię na kompletny przedmiot zamówienia.

§7
1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, określonego
niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy lub naliczyć karę umowną w
wysokości 0,5% wartości netto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.
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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 nie spełnienia przez dostarczony przedmiot umowy wymagań określonych w
zapytaniu ofertowym, Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru i realizacji zapisów
niniejszej umowy.
4. 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.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.

§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i inne obowiązujące przepisy prawa.

§9
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 11
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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