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                                Ostrów Mazowiecka 11. 01. 2018roku  
L.Dz.ZGK Sp. z o.o. / …………/ 2017 

  

Działając na podstawie  zarządzenia wewnętrznego nr 9/2016 z dnia 14-10-2016r.   w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, poniżej kwoty wyrażonej w art.4 pkt 8 

ustawy Pzp. Dział Logistyki i Usług Technicznych w/m zwraca się z Zapytaniem Ofertowym. 

                                                                                              

Dział Logistyki i Usług Technicznych                                   Do wszystkich oferentów 

w/m                               

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                         Zapytanie ofertowe 

I.  Opis i wymagania przedmiotu zamówienia.  

” Dostawa fabrycznie  nowego, rok produkcji nie starszy jak 2018, wózka widłowego 

TOYOTA model 02-8FDJF35.”  

1.   Wózek fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy jak 2018, 

 Silnik wysokoprężny, moc znamionowa 36 kW, 

 Chłodzony cieczą, 

2.  Dane techniczne:  Udźwig rzeczywisty przy maksymalnej wysokości podnoszenia 3500 kg, 

Wysokość podnoszenia (H23): min, 3300 mm  

Wyposażony w widły – długość 1200 mm,  

 Karetka wideł wyposażona w zintegrowana przesuw boczny, 

Krata ochronna ładunku na karetce – 1220 mm, 

Hydraulicznie sterowany przechył masztu przód – tył, 

Regulacja rozstawu wideł, 

Układ wspomagania kierownicy, 

Regulowana kolumna kierownicy, 

Zdolność pokonywania wzniesień z pełnym ładunkiem min. 30%, 

Liczba kół – 4, 

Ogumienie przód – pojedyncze super elastyczne, 

Ogumienie tył – pojedyncze super elastyczne, 

Skrzynia biegów automatyczna. 

Zabezpieczenie umożliwiające jazdę wyłącznie z operatorem w kabinie, 

Wózek dopuszczony do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego 

3. Kabina 

 Amortyzowana, wyciszona, pełna, oszklona z  ogrzewaniem  

Wycieraczki/spryskiwacze szyb – przód i tył, 

Siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa i podłokietnik, 

Kabina wyposażona w dodatkowe reflektory roboczy z przodu i tyłu wózka, oraz światło 

ostrzegawcze koloru pomarańczowego, 

Lusterka wsteczne, 

Sygnał jazdy do tyłu – świetlny i akustyczny. 
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4. Pozostałe 

Wszystkie wymagane dokumenty i świadectwa powinny być napisane lub przetłumaczone na język 

polski 

Oferent musi posiadać serwis zlokalizowany na terenie Polski. 
Oferent udzieli rękojmi i gwarancji na minimum 24 miesiące ,na prawidłowe funkcjonowanie 

maszyny, w tym okresie  zapewni bezpłatny serwis świadczony w miejscu dostawy urządzenia, oraz 

materiały eksploatacyjne w ramach przeglądów okresowych w tym czasie.  

 W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji Zamawiający niezwłocznie Oferenta , który 

to w czasie nie dłuższym niż 24 godziny przystąpi do usunięcia usterki , jednak czas usunięcia usterki 

nie może być dłuższy niż 7 dni. Jeżeli termin ten z różnych względów zostanie przekroczony, Oferent 

dostarczy na czas naprawy, na swój koszt wózek zastępczy o takich samych parametrach . 

Wykonawca po dostarczeniu urządzenia, zapewni pełne przeszkolenie obsługowe, w tym szkolenie w 

zakresie konserwacji i eksploatacji. 

Czas dostawy do 120 dni 

W przypadku wcześniejszej dostawy Zamawiający zobowiązuje się odebrać wózek z terminem 

płatności 30 dni, po komisyjnym odbiorze i prawidłowo wystawione, i doręczonej fakturze. 

 

II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie ma dostarczyć  

Oferent. 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1   

2. Dołączyć, podpisany Załącznik  Nr 2 Oświadczenia oferenta 

3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może wymagać do przedstawienia następujących 

dokumentów:  Wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, Zaświadczenie z urzędu 

Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, Zaświadczenie  z ZUS lub KRUS o niezaleganiu w 

składkach . 

 III. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami. 
1. Osoby do kontaktu:  

Imię i nazwisko –  Łukasz Drabio, tel./fax : 784025434 e-mail: l.drabio@gkostrow.pl    

      Dobroński Jan, 29-6799808,  e-mail: j.dobronski@gkostrow.pl  

 IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 1. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 

 2. Oferta powinna zawierać: 

  a) - imię i nazwisko - nazwę, i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty ,  (Zał. Nr1)  

  b) - własnoręczny podpis wykonawcy , bądź upoważnionego przedstawiciela, 

  c) - Podpisany Załącznik  Nr 2 - Oświadczenia oferenta 

  d) - Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie i opisana : ” Dostawa 

fabrycznie  nowego, rok produkcji nie starszy jak 2018, wózka widłowego TOYOTA 

model 02-8FDJF35.”  

Nie otwierać przed 18-01-2018 godzina 10:10 

 e)  - Jawne otwarcie ofert z udziałem komisji nastąpi : 18-01-20108 godzina 10:10 

V. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 1. Oferty należy składać we wskazanym terminie: do: 18-01-2018 godzina 10:00 

   a) Pocztą, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego, pokój nr 3 – Sekretariat 

   b) Do ofert należy dołączyć katalogi, zdjęcia pojazdu, specyfikacje. 

   c) Przy odbiorze Oferent dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty opisane w umowie. 

VI. Opis oceny kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
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 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty zostanie ustalone, iż 

odpowiada   ona wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym, oraz  zaoferował najniższą 

cenę.  

 2. Cena będzie stanowiła100% wagi oceny pojazdu. 

VII. Pozostałe informacje:  
1. Oferentowi nie przysługują  środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie 

przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na  etapie do podpisania 

umowy, bez podania przyczyny. 

3.Po otwarciu Ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich 

oferentów lub rozmawiać z każdym z nich , zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy będą się 

odbywały w obecności członków  komisji przetargowej. 

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej 

Zamawiającego www.gkostrow.pl w zakładce Zapytania ofertowe i otrzyma je Oferent, którego oferta 

zostanie wybrana. 

 5. Pozostali Oferenci dostaną powiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferty pod warunkiem 

podania w ofercie adresu poczty elektronicznej. 

6. Ofertę wysłano do 3 Oferentów i umieszczono na stronie internetowej www.gkostrow.pl 

7. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego 

8. Oferent dopuści w drodze wyjątku oferty złożone pocztą elektroniczną w wyznaczonym terminie, 

na adres: zamowienia@gkostrow.pl  

 

*Załącznikami do Oferty są : 

- Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

- Załącznik Nr 2 Oświadczenia 

- Załącznik Nr 3 Wzór umowy 

                                                                                             Paweł Mieczkowski                                                                                                                                        

                                                                                                               Prezes Zarządu 

 

                                                                                                     ……………………………… 
        Pieczęć i podpis nieczytelny                                                                                                              
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