ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2018
Przedmiotem zamówienia jest dostawa – harwester oraz forwarder

Nazwa i adres zamawiającego:
ŻUBR Zakład Usług Leśnych Trzcińscy Spółka Jawna
ul. Tadeusza Kościuszki 1/14,
12-100 Szczytno
tel. +48 510 095 016
Adres dostawy:
ŻUBR Zakład Usług Leśnych Trzcińscy Spółka Jawna
ul. Tadeusza Kościuszki 1/14,
12-100 Szczytno
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych
Instytucji Zarządzająca Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 12-01-2018r.
Termin składania ofert: 12-02-2018r. do godziny 15.00
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: harwester
Specyfikacja:
 Silnik 6.8L, 145 kW przy 1900 obr/min, 865 Nm
 Silnik spełniający normę Tier IV (Interim Tier 4), Bio Diesel 20%
 Koła przednie: Nokian 600x26,5 Forest King TRS2 (2700mm)
 Koła tylne: Nokian 600x26,5 Forest King TRS2 (2700 mm)
 Hydrostatyczny przekaz napędu
 Osie bogie wraz z jednostką balansującą
 Żuraw CF5, zasięg 10 m
 Długość powierzchni ładunkowej – 4500 mm
 Ładowność: 12 ton  Akumulator hydrauliczny żurawia
 Mini joystick do obsługi żurawia
 System elektryczny 24V
 Pełne oświetlenie robocze halogenowe kabiny, żurawia, trzebieżowe
 Klimatyzacja elektroniczna
 Rolety przeciwsłoneczne na wszystkie szyby
 Kabina stała spełniająca standardy ROPS, OPS, FOPS
 Radio stereo CD AM/FM

 Fotel operatora zawieszany na poduszce powietrznej
 Przygotowanie do montażu telefonu
 Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej
 Centralny zamek sterowany pilotem z funkcją Home-light
 Szyby z poliwęglanów
 Hydraulicznie sterowane schody wejściowe
 Dywanik kabinowy
 System hydrauliczny proporcjonalny
 Przewód spustowy do oleju silnikowego
 System kontroli maszyny Command CenterTM
 Hydraulicznie sterowany wentylator chłodnicy z funkcją rewersu
 Hamulec stabilizacyjny
 Hamulec roboczy, jazdy i parkingowy
 Elektryczna pompka tankowania paliwa
 Elektryczna pompka tankowania oleju hydraulicznego
 Scentralizowany punkt pomiarowy
 Chwytak Hultdins Super Grip 260
 Rotator Indexator GV12-2
 Katalog części zamiennych i instrukcja obsługi
 Gaśnica ABEIII w kabinie
 Skrzynka narzędziowa
 Oświetlenie drogowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: forwarder
Specyfikacja:
 Silnik 6.8L, 145 kW przy 1900 obr/min, 865 Nm
 Silnik spełniający normę Tier IV (Interim Tier 4), Bio Diesel 20%
 Koła przednie: Nokian 600x26,5 Forest King TRS2 (2700mm)
 Koła tylne: Nokian 600x26,5 Forest King TRS2 (2700 mm)
 Hydrostatyczny przekaz napędu
 Osie bogie wraz z jednostką balansującą
 Żuraw CF5, zasięg 10 m
 Długość powierzchni ładunkowej – 4500 mm
 Ładowność: 12 ton
 Akumulator hydrauliczny żurawia
 Mini joystick do obsługi żurawia
 System elektryczny 24V
 Pełne oświetlenie robocze halogenowe kabiny, żurawia, trzebieżowe
 Klimatyzacja elektroniczna
 Rolety przeciwsłoneczne na wszystkie szyby
 Kabina stała spełniająca standardy ROPS, OPS, FOPS
 Radio stereo CD AM/FM
 Fotel operatora zawieszany na poduszce powietrznej
 Przygotowanie do montażu telefonu
 Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej
 Centralny zamek sterowany pilotem z funkcją Home-light

 Szyby z poliwęglanów
 Hydraulicznie sterowane schody wejściowe
 Dywanik kabinowy
 System hydrauliczny proporcjonalny
 Przewód spustowy do oleju silnikowego
 System kontroli maszyny Command CenterTM
 Hydraulicznie sterowany wentylator chłodnicy z funkcją rewersu
 Hamulec stabilizacyjny
 Hamulec roboczy, jazdy i parkingowy
 Elektryczna pompka tankowania paliwa
 Elektryczna pompka tankowania oleju hydraulicznego
 Scentralizowany punkt pomiarowy
 Chwytak Hultdins Super Grip 260
 Rotator Indexator GV12-2
 Katalog części zamiennych i instrukcja obsługi
 Gaśnica ABEIII w kabinie
 Skrzynka narzędziowa

Dodatkowo zamawiający wymaga:
- szkolenie operatora
- Kompletną dokumentacje maszyny umożliwiającą rejestrację w żurawia w Urzędzie Dozoru
Technicznego

- bezpłatny pierwszy przegląd po 250 mth (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych)
- gwarancja 12 miesięcy
Dopuszcza się złożenie oferty spełniającej co najmniej wymagania określone w ramach
wyposażenia podstawowego. W przypadku ofertowania podmiotu równoważnego
zamawiający żąda od wykonawcy odpowiednich dokumentów potwierdzających zgodność
cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniu
równoważnym, w złożonej ofercie, z cechami technicznymi, jakościowymi lub
funkcjonalnymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 16600000 -1 (specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie)
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Z udziału postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego
zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od daty wszczęcia postępowania o udzielnie
zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub byłymi członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
f) pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
2. Ponadto, oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać
doświadczenie w zakresie dostawy co najmniej jednego harwestera, forwardera.
Termin realizacji zamówienia: od 28 dni od udzielenia zamówienia
Kryteria oceny oferty:
Ocena oferty w postępowaniu odbywać się będzie w oparciu o poniższe kryteria:
Lp.
Kryterium oceny oferty
Liczba punktów
K1
CENA
MAX 60
K2
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
MAX 30
K3
WYDŁUŻONY OKRES GWARANCYJNY
MAX 10
SUMA 100
Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S=C+T+G, gdzie:
S- Suma uzyskanych punktów
C- Punkty za cenę
T-Punkty za termin realizacji zamówienia
G-Wydłużony okres gwarancji
K1 (Cena)
Cena oferty najniższej /cena oferty badanej * 60
K2 (Termin)
0 pkt. – za realizacje w terminie 28 dni
10 pkt. - za skrócony termin dostawy do 21 dni
20 pkt. – za skrócony termin dostawy do 14 dni
30 pkt.- za skrócony termin dostawy do 10 dni i krócej
K3 (Gwarancja):
0 pkt. – brak wydłużonej gwarancji
10 pkt. – wydłużony okres gwarancji powyżej 12 miesięcy

W przypadku nie wskazania informacji w ofercie umożliwiających ocenę kryterium,
oferent otrzymuje 0 pkt. za dane kryterium.
Warunki zmian umowy: zamawiający nie przewiduje zmiany umowy o realizację
zamówienia.
Sposób składania oferty:
elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza oferta) na adres
biurozubrspj@op.pl lub w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego:
ŻUBR Zakład Usług Leśnych Trzcińscy Spółka Jawna
ul. Tadeusza Kościuszki 1 / 14,
12-100 Szczytno
Wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wymagań
podstawowych określonych w zapytaniu ofertowym (dotyczy w przypadku oferty
równoważnego przedmiotu zamówienia)
Informacje dodatkowe:
1. Oferta złożona po terminie składania oferty nie będą rozpatrywane.
2. Procedura nie przewiduje odwołania
3. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetu projektu zamawiający zastrzega
sobie prawo możliwości negocjowania przedstawionych cen i innych warunków
związanych z realizacją zadania oraz możliwości odstąpienia od zawarcia umowy.
4. Niniejsze zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej
http://www.zulzubr.pl
5. Wykonawca określi w ofercie cenę łączną netto i brutto za całość przedmiotu
zamówienia.
6. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia,
7. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo po dostarczeniu maszyny.
8. W przypadku podania kwoty oferty w walutach obcych, Zamawiający w celu
dokonania oceny oferty przelicza te kwoty na PLN według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień ostatecznego terminu składania oferty wyznaczonego przez
zamawiającego.

Janusz Trzciński

