
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/6/14

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.:

”Wdrożenie do produkcji innowacyjnego złącza budowlanego 

domów energooszczędnych”

który uzyskał dofinansowanie w ramach 

Działania 4.6. Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.06.00-24-023/12

Nazwa  i  adres  zama-
wiającego: 

Dream Art Home Sp. z o.o.

ul. Bystrzańska 98,

43-300 Bielsko - Biała

Tryb  udzielania  za-
mówienia: 

Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapy-
tania ofertowego:  

11.06.2014 r.

Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia 25.06.2014 r. do godziny 12.00.

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

Opis  przedmiotu  za-
pytania ofertowego:

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zakupu suwnicy natorowej o
udźwigu 5 ton.

Wymagane parametry:

Udźwig Q=5.000kg 

Rozpiętość L=17,08m 

Wysokość podnoszenia Hp=6,65m 

Grupa natężenia pracy mechanizmu podnoszenia M5(2m). 

Prędkość podnoszenia 5/0,83m/min (dwubiegowa) 

Prędkość jazdy wózka 20m/min (płynna) 

Prędkość jazdy mostu 40m/min (płynna) 

Szynoprzewód  zasilający  o  długości  42m  wraz  z  wyłącznikiem
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głównym suwnicy oraz kablem od wyłącznika do szynoprzewodu. 

Sterowanie suwnicy: Radio HBC + awaryjnie kaseta sterownicza na
kablu. 

Suwnica wyposażona w elektroniczny system monitorująco diagno-
styczny. 

Wyłączniki krańcowe wszystkich mechanizmów 2-stopniowe. 

Lampka sygnalizująca pracę suwnicy. 

Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. 

Typ szyny jezdnej: 50x50mm 

Dostawca musi zapewnić:

- dźwig oraz podest ruchomy podczas montażu suwnicy, 

- transport suwnicy do Bielska-Białej, 

- montaż suwnicy oraz szynoprzewodu.

- uczestnictwo przedstawiciela w czasie odbioru Urzędu Dozoru

  Techniczego  

Powyższe parametry techniczne suwnicy mają charakter referencyj-
ny. Dopuszcza się możliwość wyboru oferty nieznacznie różniącej
się od w/w parametrów, jeśli różnice zostaną zaakceptowane przez
Zamawiającego.  

Termin  realizacji
przedmiotu oferty: 

Dostawa do 20.08.2014 r. 

Kryteria wyboru ofer-
ty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następują-
ce kryteria:

1. cena – 50 pkt. (50%)

2. długość  gwarancji  na  przedmiot  zamówienia  –  30  pkt.
(30%)

3. doświadczenie – 20 pkt. (20%)

1. Liczba  punktów w kryterium „cena”  będzie  przyznawana
według poniższego wzoru:

 x 50 pkt. gdzie

Pi  - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zapro-
ponowanych przez wszystkich oferentów
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Ci - cena całkowita oferty nr „i”

2. Liczba punktów w kryterium „gwarancja” będzie przyzna-
wana według poniższego schematu

0 pkt. – długość gwarancji w miesiącach <0, 12)

10 pkt.  – długość gwarancji w miesiącach <12, 24)

20 pkt.  – długość gwarancji w miesiącach <24, 36)

30 pkt. – długość gwarancji 36 lub więcej miesięcy 

3. Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” będzie przy-
znawana według poniższego schematu

0 pkt. – obecność na rynku w latach <0, 3)

5 pkt.  – obecność na rynku w latach <3, 7)

10 pkt.  – obecność na rynku  w latach <7, 10)

20 pkt.  – obecność na rynku 10 lub więcej lat

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru ofer-
ty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów
jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie
przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferta  musi  zawierać
następujące elementy

• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr
KRS/EDG), 

• Datę przygotowania i termin ważności oferty,

• Zakres i  szczegółowy opis oferowanych produktów w ra-
mach oferty,

• Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu
ofertowym kryteriów wyboru oferty,

• Cenę całkowitą netto i brutto,

• Warunki i termin płatności,

• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,

• Dane osoby do kontaktu (imię  nazwisko, numer  telefonu,
adres e-mail),

• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skut-
kować odrzuceniem oferty.
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Sposób  składania
oferty:

Oferta może być złożona:

1. Elektronicznie na adres: j.setla@dreamarthome.pl

2. W wersji papierowej do siedziby firmy: ul. Bystrzań-
ska 98, 43-300 Bielsko – Biała.

Oferty  złożone po wskazanym terminie  nie  będą  rozpatrywane.  
Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu za-

pytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofer-

towego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem

osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach realizacji projektu nadesłane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do

właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych  informacji  na  temat  przedmiotu  i  warunków  zamówienia  udziela  pan

Jarosław Setla: tel.: 508 236 395, e-mail: j.setla@dreamarthome.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy

ul.Bystrzańskiej 98,43-300 Bielsko–Biała oraz na stronie internetowej http://dreamarthome.pl.

Załączniki:

- formularz oferty

4


