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Zapytanie ofertowe
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Nazwa beneficjenta: Firma Drobiarska Sp. z o.o.
Adres (siedziba) beneficjenta: ul. Olszowa 56, 58-150 Strzegom
NIP: 884-23-61-777
REGON: 891128796
Tytuł projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa Firma Drobiarska, poprzez wdrożenie
innowacyjnego systemu produkcji, transportu i magazynowania oraz wdrożenie nowego
produktu”.
6.
Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje.
„Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie: „1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP”
Poddziałanie: 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW
Schemat: 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
7.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Zakup środków trwałych
Wykonanie naczepy do przewozu zwierząt w skrzynkach o parametrach technicznych (tolerancja
+/-5%):
Specyfikacja i zakres zamówienia:
(1) Podwozie
Rama: wykonana z wysokogatunkowej stali w technologii spawanej
Układ jezdny: 3 osie, hamulce tarczowe o nośności technicznej 9.000kg każda.
(2)Nadwozie
Podłoga - blacha ryflowana kwasoodporna.
Przednia ściana stała aluminiowa z Jednym dużym otworem wentylacyjnym z
możliwością zamknięcia
Boczne ściany plandeka z otworami siatkowymi oraz możliwością przesuwania wzdłuż
naczepy (firana)
Dwie plandeki w zestawie naczepy, wersja zimowa i letnia
Na bokach płaskowniki ocynkowane z możliwością demontażu
Z tyłu naczepy Ściana stała aluminiowa z jednym otworem wentylacyjny z możliwością
zamknięcia
Szyny na tylnej ścianie naczepy umożliwiające zsuniecie plandeki na tył pojazdu
Dach stały pokryty płytą warstwową o grubości 40mm Z otworami wentylacyjnymi z
możliwością ich zamknięcia
System pojenia wykonany z rurek , ok 60 sztuk.
System mocowania plandeki w tylnej części naczepy.
(3) Układ hamulcowy- Tarczowy
Dwuprzewodowy
Hamulec parkingowy (postojowy) pneumatyczny
EBS typ:2S/2M
ALB (układ regulujący siłę hamowania zależnie od ciężaru ładunku)
Tonażer info center

(4) Zawieszenie
Pneumatyczne ze stałą wysokością jazdy niezależnie od ciężaru przewożonego ładunku.
Dwa gniazda przyłączeniowe pneumatyczne oraz gniazdo ABS/EBS umieszczone na
ścianie przedniej.
Zawór HS (regulacja wysokości na poduszkach)
(5)Układ elektryczny
Układ 24-Voltowy (zgodny z normami ECE).
Dwie białe lampy obrysowe z przodu
Boczne żółte lampy obrysowe
Dwie lampy oświetlające tablice rejestracyjną
Dwie 7-io komorowe tylne lampy zespolone ze światłem cofania, przeciwmgielnym,
kierunkowskazami oraz trójkątami odblaskowymi.
Dwie tylne lampy gabarytowe na wysięgnikach gumowych.
(6) Masa (tolerancja +/- 4%)
Naczepa 11200kg
DMC: techniczna 45000kg, administracyjna 35500kg
Ładowność: techniczna 33 800kg, administracyjna 24 300kg
Nacisk na osie: techniczny 27 000kg, administracyjny 24 000kg
Nacisk na siodło: techniczny 18 000kg, administracyjny 11 500kg
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Opis sposobu obliczenia ceny: cena netto + podatek VAT = cena brutto.
Cena zawiera :
Cenę naczepy
Gwarancję na naczepę ( konstrukcja + osie)
Serwis
Dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy
Badanie Techniczne
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi do ok 3 miesięcy od podpisania umowy/ lub wpłaty
zaliczki na zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: cena.
Miejsce składania ofert: ul. Olszowa 56, 58-150 Strzegom
Sposób składania ofert: oferta musi być złożona w formie pisemnej lub pocztą
elektroniczną na adres: biuro@fd.com.pl
Oferty należy składać lub dostarczyć do miejsca składania ofert określonego powyżej w
godzinach pracy od 7.00 do 15.00 najpóźniej do dnia 25.02.2016
W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej
niż 2 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia
wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia
wykonawcy.
Termin składania ofert:
Od 19.02.2016 r.
Do 25.02.2016 r. do godziny 11.00
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do beneficjenta.
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Rozstrzygniecie zamówienia nastąpi w dniu: 25. 02. 2016r o godzinie 11. 30
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Wykluczenia
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w
szczególności na :
Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki
Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
Pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.






19. Informacje dodatkowe
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na
złotówki według średniego kursu NBP z dnia poprzedniego otwarcia oferty.
Poprzez złożenia oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrażać zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany oraz do unieważnienia postępowania.

