Racibórz, dnia 29.10.2018r.
Nr postępowania Og.08/17

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)
1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10
NIP 639-00-01-529 REGON 272347774
Telefon 032 415-35-77,
fax 032 419-07-17
Adres str. Internetowej: www.pk-raciborz.pl
e-mail : sekretariat@pk-raciborz.pl
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na :

„ZAKUP SAAWY DO ZBIERANIA LIŚCI”
2. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej ssawy do zbierania liści, z terenów
zielonych miasta Racibórz, na potrzeby Oddziału Zieleni Miejskiej, Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu .
Wymagane parametry ssawy:
1. Rok produkcji - 2018, fabrycznie nowa
2. Silnik - czterosuwowy benzynowy, o mocy znamionowej minimum 29 KM
3. Wydajność przepływu powietrza minimum 120 m³/min
4. Konstrukcja ramowa, odporna na przeciążenia
5. Średnica rury ssącej – minimum 300mm
6. Długość rury ssącej – minimum 3 metry
7. Wyrzut trawy – w każdym kierunku
8. Masa ssawy kompletnej minimum 200kg, maksimum 300kg
9. Układ elektryczny - 12V, z rozrusznikiem i licznikiem motogodzin
10. Urządzenie ma być przystosowane do postawienia i pracy na przyczepce samochodowej
lekkiej (DMC 750 kg) .
Do oferty Sprzedający dołączy min. 3szt zdjęć oraz dane techniczne oferowanej ssawy.
Zamawiający wymaga możliwość sprawdzenia ssawy w tygodniowym okresie próbnym.
Warunki gwarancji:
- Sprzedawca udzieli na przedmiot zamówienia min. 12 miesięcy gwarancji, na silnik min. 24
miesiące. Dojazd serwisu do Zamawiającego nieodpłatny.
- Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
- Od momentu zgłoszenia awarii serwisant zobowiązany jest przyjechać w ciągu 12 godzin do
Zamawiającego.
3. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
16160000-4 różny sprzęt ogrodniczy
4. Termin realizacji zamówienia : do 15.11.2018r.
5. Wymagania dotyczące wykonania zadania:
1) Do wykonania zadania wymagane jest doświadczenie w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia,
2) Sprzedawca musi wykazać się sprzedażą minimum dwóch podobnych urządzeń.
6. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykazu sprzedanych minimum dwóch podobnych urządzeń lub większych z podaniem danych
teleadresowych kupujących.
3) 3szt zdjęć oraz dokumentacji technicznej oferowanej ssawy
7. Oferty należy składać w :
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, pok. Nr 7
8. Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej :
Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta , Napis „Zapytanie ofertowe nr.
Og.08/18 oraz nazwa przedmiotu zamówienia „
9. Miejsce i termin złożenia ofert :
Ofertę należy złożyć do dnia 06.11.2018 r. do godz. 11:30
w sekretariacie PK Sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2018 r. o godzinie : 12:00 w :
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, pok. Nr 11
10. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni
11. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Marcelina Piksa tel.: 032/ 415 35 77 wew. 134
9. Pozostałe informacje : www.pk-raciborz.pl
Prezes Zarządu
PK Sp.z o.o. w Raciborzu
..................................................
Podpis Zamawiającego

