Łańcut, 19.01.2018r.
RO ZE ZNANI E RYNK U
na zadanie: „Dostawa narzędzi” w ramach projektu pn. Wprowadzenie do oferty usługi regeneracji
filtrów cząstek stałych celem dywersyfikacji działalności „Signum” Sp. z o.o. realizowanego w ramach
Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
I.

ZAMAWIAJĄCY
„Signum” sp. z o.o.
ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut
NIP: 8151757171
REGON: 180359661
Telefon: 17 247 10 50
www: http://www.signum.org.pl/
E-mail: signum@signum.org.pl

II.

OGÓLNE INFORMACJE

1. Rozeznanie rynku zostaje podzielone na części, oznacza to że oferent może złożyć ofertę na
dowolną liczbę zadań.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Nazwa zamówienia: „Dostawa narzędzi”
CPV:
44522200-7 – Klucze
39141100-3 – Regały
44511000-5 - Narzędzia ręczne
44512000-2 – Różne narzędzia ręczne
42123000-7 – Sprężarki
43800000-1 – Urządzenia warsztatowe
43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa narzędzi:
Nr
zadania
Zadanie 1

Nazwa
Wózek narzędziowy

Liczba
sztuk
1

Minimalne parametry
- 7 szuflad
- posiadający co najmniej 299 narzędzi, w tym:
a) klucze nasadowe metryczne: ¼, 3/8, ½, płaskooczkowe, płasko gięte, płasko- oczkowe i
trzpieniowe, płasko – oczkowe (w tym z
grzechotką),
b) klucze nastawne i szczypce;
c) pilniki;
d) szczypce (w tym do pierścieni);
e) wkrętaki;

Zadanie 2

Zestaw do demontażu /
montażu
służące
do
wykonywania montażu i
demontażu
połączeń
środowych,
w
skład
którego wchodzą:
 klucz pneumatyczny
mały,
 klucz pneumatyczny
średni,
 zespół przygotowania
sprężonego powietrza
(zespół
urządzeń
służący
do
przygotowania
sprężonego powierza
zgodnie
z
wymaganiami
technicznymi
do
zasilania
kluczy
pneumatycznych).
Zadanie 3 Imadło

1

Zadanie 4

Kompresor - urządzenie
niezbędne
do
wytworzenia sprężonego
powietrza
zasilającego
klucze pneumatyczne.
Stół
warsztatowy
stanowisko konieczne do
prac
związanych
z
montażem i demontażem
osprzętu filtra i jego
przygotowania do fazy
właściwej regeneracji.
Podgrzewacz indukcyjny
- urządzenie elektryczne
bezpłomieniowe służące
do
punktowego
rozgrzewania
połączeń
skręcanych śrubowych na
filtrze
celem
ich
demontażu.
Regał warsztatowy przeznaczony
do
składowania.

1

Tester diagnostyczny –
będzie
służył
do
weryfikacji poprawności

1

Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 7

Zadanie 8

1

1

f) klucze nasadowe udarowe 3/8, ½ metrycznych;
g) nasadowych ½ etrycznych.
a) 1 klucz pneumatyczny – rozmiar ½’’, rozmiar
szybkozłącza - ¼’’;
b) 1 klucz pneumatyczny – rozmiar ¾’’ z
mechanizmem udarowym,;
c) zespół przygotowania sprężonego powietrza –
obejmujący: reduktor, odwadniacz z filtrem i
naolejacz smarujący narzędzia pneumatyczne
– zespół z wyjściami z gwintem ½’’.

Szczęki utwardzane |-200mm, mocowane na
obrotnicy.
 moc: 2,20 kW,
 pojemność zbiornika – 100 l,
 ciśnienie maksymalne – 10 bar,
 wydajność efektywna – 350 l/min.




konstrukcja stalowa z blatem o grubości co
najmniej 4 cm,
wymiary (co najmniej: 2000x900x750 mm),
posiadający nadbudowę – ścianę perfotowaną
do systemów zawieszek, z szufladami.

1

 znamionowe napięcie zasilania 230 V, 50/60
Hz,
 współczynnik sprawności (PFC) – 90%,
 współczynnik nagrzewania ciągłego – 100%,
 wyposażenie: stałe i gięte cewki indukcyjne,
kontrola przepalenia cewki, chłodzenie,
częstotliwość robocza – 25-60 kHz.

1

 nośność półki – 200 kg,
 ilość półek – 30 szt.,
 głębokość półki – 0,8 m,
 wykonana ze stali.
Urządzenie
pozwalające
na
realizowanie
następujących protokołów diagnostycznych:
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przeprowadzonej
na pojeździe.

usługi






ISO 9141-2, linie K/L;
kody błyskowe, SAE-J1850 DLC (GM,...),
SAE-J1850 SPC (Ford)
CAN ISO11898 ISO 15765-4 (OBD).

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:
1. Dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy i dopuszczony do stosowania
na rynku krajowym.
2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy dla
każdego dostarczonego narzędzia od daty dostawy.
IV.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji na dostawę przedmiotu zamówienia: nie później niż do 31.01.2018r.
Dostawa zostaje uznana za wykonaną w momencie dostarczenie przedmiotu zamówienia w miejsce
wskazane przez Zamawiającego na terenie województwa podkarpackiego i dokonanie rozładunku
w tym miejscu.
V.

KRYTERIA WYBORU OFERT. OPIS KRYTERIÓW.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Kryterium „Cena netto” - waga 100%
Cena netto oferty powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cenę
netto należy podać w polskich złotych (PLN). Ocenie podlegać będzie cena oferty netto dla
poszczególnych zadań.

VI.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Formularz oferty powinien być przygotowany przez Wykonawcę w treści zgodnej
z niniejszym rozeznaniem rynku.
2. Oferta winna być sporządzona na piśmie w języku polskim, w formie zapewniającej pełną
czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku
niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.

VII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty wraz z załącznikami i oświadczeniami należy składać osobiście, przesłać pocztą
tradycyjną, kurierem lub pocztą elektroniczną na adres „Signum” Sp. z o.o., ul.
Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, signum@signum.org.pl.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2018r.
VIII.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego rozeznania rynku. Jeżeli
zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert.

Strona 3 z 4

2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. Oferent ponosi
wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania.
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający udostępnia możliwość kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego. Osoba do
kontaktu ze strony Zamawiającego: Marcin Cebulak, e-mail marcin.cebulak@signum.org.pl,
tel. 17 247 10 50.
5. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 1.02.2018r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie
zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.
7. Zamawiający informuje, że rozeznanie rynku nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie
środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
IX.

ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
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