TREND Projekt Sp.z o.o.

PL 83-000 Pruszcz Gdański ul. Reymonta 21
+48 690900005 +48 690900004 +48 690900003
VAT No: 593-23-57-275 Regon: 190577150

Pruszcz Gdański, 20 listopad 2017r

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PRZETARG NR 4/2017

Trend Projekt Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż suwnic wraz z belkami
torowymi.

1. Rodzaj zamówienia: dostawa i montaż urządzeń przemysłowych.
2. Oznaczenie przedmiotu dostawy wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 42414210‐6.

3. Termin zakończenia montażu (data zgłoszenia urządzenia do odbioru przez Urząd Dozoru
Technicznego: 16.03.2018r.
4. Opis przedmiotu przetargu oraz prac instalacyjnych:
A.
B.
C.
D.
E.

Ilość suwnic: 2 szt
Udźwig jednej suwnicy: minimum 7,5t, max 10t.
Ilość wciągników: 2szt na jedną suwnicę.
Wysokość podnoszenia: minimum 6m, max 9m
Rozpiętość: – około 13,5m (dokładną rozpiętość można ustalić na podstawie projektu
budowlanego hali oraz pomiaru stanu rzeczywistego).
F. Długość belek torowych: około 47m (dokładną długość można ustalić na podstawie projektu
budowlanego hali oraz pomiaru stanu rzeczywistego).
G. System lub zabezpieczenie antykolizyjne dla obu suwnic oraz wciągników na jednej suwnicy.
H. Rozwiązanie techniczne umożliwiające sterowanie dwoma suwnicami i wszystkimi
wciągnikami przez jedną osobę (funkcja tandem).
I. Sterowanie z poziomu gruntu.
J. Zabezpieczenie antykorozyjne.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować:

‐ koszt suwnic,
‐ koszt belek torowych,
‐ koszt instalacji elektrycznych i innych potrzebnych do pracy suwnic (zamawiający zapewni punkt
zasilania suwnic w jednym miejscu wewnątrz hali – parametry zasilania zamawiający dostosuje do
wymagań dot. zasilania urządzeń wybranych suwnic).
‐ koszt dostawy,
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‐ koszt montażu belek torowych i suwnic w hali magazynowo – montażowej Zamawiającego w
Mokrym Dworze (gmina Pruszcz Gdański),
‐ koszt uruchomienia, regulacji i testów sprawdzających (testy powinny odbyć się w obecności
przedstawiciela zamawiającego),
‐ koszt szkolenia pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego (2 osoby),
‐ koszt dokumentacji technicznej, której posiadanie przez nabywcę wymagane jest przepisami prawa,
która niezbędna jest do dopuszczenia do użytkowania przez UDT.
‐ koszt uczestnictwa pracownika Dostawcy przy odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego.
Cena powinna być wyrażona w jednej kwocie obejmującej wszystkie w/w pozycje, w PLN, netto (bez
VAT).

6. Długość gwarancji na całe urządzenie, nie krótsza niż 24 miesiące liczona od dnia
dopuszczenia do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego.
7. Suwnice, belki torowe oraz całe wyposażenie powinny posiadać wszelkie atesty i certyfikaty
wymagane przepisami prawa obowiązującymi w dniu zgłoszenia do odbioru urządzeń przez
Urząd Dozoru Technicznego.
8. Kryteria oceny ofert:
‐ cena – 80%.
‐ długość gwarancji na całe urządzenie objęte przetargiem – 20%.

9. Wadium: brak.
10. W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które posiadają co najmniej trzyletnie
doświadczenie w zakresie dostaw i montażu suwnic.
11. W przetargu nie mogą wziąć udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
ogłaszającym przetarg.
12. Okres związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od terminu złożenia oferty.

13. Dokumentacja projektowa hali magazynowo – montażowej dostępna jest w biurze Trend
Projekt Sp. z o.o. w Mokrym Dworze nr 29b.
14. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
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15. Oferenci mają prawo do zapoznania się z terenem montażu suwnic, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z osobami wymienionymi w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.
16. Termin i miejsce składania ofert: 21 grudnia 2017r do godziny 12.00 w biurze oddziału Trend
Projekt Sp. z o.o. w Mokrym Dworze nr 29b (gmina Pruszcz Gdański). O przyjęciu oferty do
rozpatrzenia decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Spółki w Mokrym Dworze.
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brane pod uwagę.

17. Przyjmowane będą oferty tylko w formie papierowej, podpisane przez osoby/osobę
upoważnioną do reprezentowania oferenta.
18. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółki w Mokrym Dworze dnia 21 grudnia 2017r o godzinie
12.30.

19. Wybór oferty i ogłoszenie wyniku przetargu nastąpi 22 grudnia 2017r.
20. Wszystkie podmioty, które złożą oferty zostaną poinformowane w formie pisemnej o wyniku
przetargu.

21. Podpisanie umowy / zamówienia na dostawę i montaż suwnic wraz z belkami torowymi
nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
22. Osoba upoważniona do udzielania wszelkich informacji w zakresie objętym niniejszym
przetargiem:
Robert Małachowski – tel: 690‐900‐005, e‐mail: robert.malachowski@trendprojekt.pl
23. Udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów przed złożeniem ofert, będzie w formie poczty
elektronicznej (e‐mail), która będzie miała charakter publiczny i jej treść będzie udostępniana
wszystkim podmiotom, które zgłoszą zamiar złożenia oferty.
24. Oferta, która zawierała będzie rażąco niską ceną w stosunku do cen obowiązujących na rynku
na podobne urządzenia zostanie odrzucona.

25. Zakup i montaż suwnic dofinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Za Trend Projekt Sp. z o.o.
Robert Małachowski
Prezes Zarządu
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