Zbydniów, dnia 27.09.2017 r.
SAMAX Andrzej Krysa
ul. Floriańska 55
37-415 Zaleszany

Zapytanie ofertowe
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Rozwój działalności firmy SAMAX Andrzej Krysa
poprzez zakup nowych maszyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, zwracamy się z
prośbą o przedstawienie oferty:
RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy
Dane zamawiającego: SAMAX Andrzej Krysa, ul. Floriańska 55, 37-415 Zaleszany
NUMER PROJEKTU: RPPK.01.04.01-18-0024/17
POWIAT-lokalizacja projektu: stalowowolski
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Koparko-ładowarka o specyfikacji:
- maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017

- silnik 4-cylindrowy spełniający obowiązujące normy TIER 4 Final o mocy nie mniej niż 100 KM;
- maksymalna głębokość kopania nie mniej niż 5,8 m;
- pompa hydrauliczna wielotłoczkowa
- masa całkowita od 8 800 kg do 9 500 kg- klimatyzacja
- zbiornik paliwa nie mniej niż 130 l;
Część ładowarkowa:
- łyżka wielofunkcyjna z widłami o pojemności nie mniej niż 1,15 m3 i szerokości nie mniej niż 2,30
m;
- wysokość załadunku nie mniej niż 3,50 m;
- wysokość wyładunku nie mniej niż 2,70 m;
- ładunek podnoszony do pełnej wysokości nie mniej niż 3 050 kg;
- sterowanie osprzętem ładowarkowym jednodźwigniowe typ: „joystick”

Część koparkowa:
- wysokość załadunku nie mniej niż 4,50 m;
- szybkozłącze koparkowe mechaniczne do montażu łyżek
- łyżki o szerokości pierwsza nie mniej niż 300 mm, druga nie mniej niż 600 mm;
- łyżka skarpowa o szerokości nie mniej niż 145 cm
- koła przednie i tylne z oponami o rozmiarze nie mniej niż 28"
- skrzynia automatyczna z możliwością zmiany biegów pod obciążeniem
- sterowanie osprzętem koparkowym typ: „joystick”
- linia hydrauliczna pod młot wyburzeniowy (z rozdzielacza)
- młot wyburzeniowy o wadze nie mniej niż 280 kg
Koparka gąsienicowa o specyfikacji:
- masa całkowita minimum: 21500 kg
- maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017
- silnik wysokoprężny 4-cylindrowy spełniający obowiązujące normy Tier 4 Final o mocy nie mniej
niż:160KM
- gąsienice stalowe o szerokości nie mniej niż: 700 mm,
- wysięgnik zakrzywiony typu monoblok o długości nie mniej niż: 5,70 m,
- ramię koparkowe o długości nie mniej niż: 2,95 m,
- wysokość wyładunku nie mniej niż: 6,80 m,
- głębokość kopania nie mniej niż: 6,65m,
- kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją,
- układ hydrauliki pod młot wyburzeniowy,
- układ hydrauliki niskiego przepływu
- zbiornik paliwa o pojemności nie mniej niż: 410 l
- prędkości jazdy:
- mała prędkość jazdy nie mniej niż: 3,4 km/h
- duża prędkość jazdy nie mniej niż: 5,6 km/h
- łyżka koparkowa o pojemności nie mniej niż: 1000L z zębami
- szybkozłącze koparkowe
Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
KOD CPV: 43260000-3 Koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2017r.
KRYTERIA OCENY OFERT, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:
Punkty za kryteria oceny będą przyznawane następująco:
Kryterium 1 – Cena – waga 60 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: (najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej) x 60 pkt.
Kryterium 2 – Okres gwarancji – waga do 20 pkt.
Sposób przyznawania punktacji:
- gwarancja od 24 miesięcy – 20 pkt.
- gwarancja do 24 miesięcy – 15 pkt.
- gwarancja do 12 miesięcy – 10 pkt.

Kryterium 3 – Czas reakcji serwisowej – waga do 20 pkt.
Sposób przyznawania punktacji:
- czas reakcji serwisowej poniżej 12 godzin – 20 pkt.
- czas reakcji serwisowej powyżej 12, lecz nie więcej niż 24 godzin – 15 pkt.
- czas reakcji serwisowej powyżej 24, lecz nie więcej niż 36 godzin – 10 pkt.
- czas reakcji serwisowej powyżej 36, lecz nie więcej niż 48 godzin – 5 pkt.

- czas reakcji serwisowej powyżej 48 godzin – 0 pkt.
Pod pojęciem czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie czas liczony w pełnych godzinach
zegarowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego informacji o
awarii przedmiotu zamówienia do przyjazdu pracownika Zamawiającego i podjęcia działań w celu
usunięcia awarii.
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę
oferty.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość
punktów.
Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia
- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu
- złożone po terminie składania ofert

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta
- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- termin dostawy przedmiotu zamówienia
- wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)
- termin ważności oferty
- podpis i pieczęć oferenta
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania
przyczyny.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
01.11.2017 do godziny 15:00
osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:
SAMAX Andrzej Krysa, ul. Floriańska 55, 37-415 Zaleszany
lub na adres e-mailowy: biuro@samaxstw.pl
OSOBA DO KONTAKTU: Andrzej Krysa nr tel. 601 620 832

WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia w formie aneksu.
INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
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 a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………..
pieczątka i podpis zamawiającego

