Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2019
Formularz ofertowy

Oferta dla firmy:
SŁOWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
ul. Wspólna 2
62-400 Słupca
NIP 6671541832

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2019 z dnia 18.02.2019 r. dotyczące zakupu zestawów
suwnic, zestawów chwytaków podciśnieniowych i zestawów transportu międzystanowiskowego –
1 komplet, związanego z projektem pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien
pasywnych w firmie Słowińscy” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy
Nazwa: ……………………………………………………………*
Adres: ……………………………………………………………*
NIP: ………………………………………………………………*
II. Warunki oferty**:

Lp.

1.

2.

Nazwa pozycji

Cena netto*

CZĘŚĆ I: Zestaw suwnic
składający się z elementów:
a. Podwieszona
suwnica
jednodźwigarowa
lekkiego systemu
b. Wciągnik łańcuchowy
c. Torowisko lekkiego
systemu

CZĘŚĆ II: Zestaw suwnic
składający się z elementów:
a. Podwieszona suwnica
jednodźwigarowa
lekkiego systemu
b. Wciągnik łańcuchowy
c. Torowisko lekkiego
systemu
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Cena brutto*

Gwarancja
Waluta*1 w
miesiącach*

3.

CZĘŚĆ III: Zestaw chwytaków
podciśnieniowych
do
transportu szyb składający się
z elementów:
a. Chwytak podciśnieniowy
do transportu szyb
b. Chwytak podciśnieniowy
do transportu szyb
c. Chwytak podciśnieniowy
do transportu szyb
d. Wielobiegunowy zestaw
wtykowy składający się z
wtyczki i gniazda
wtykowego
e. Wyłącznik ssawki do
wyłączania płyt ssących

4.

CZĘŚĆ IV: System transportu
międzystanowiskowego
dla
przemieszczania konstrukcji
wielkogabarytowych i drzwi
podnoszono-przesuwnych
składający się z elementów:
a. Zestaw uchylnych i
rozsuwanych stołów do
montażu konstrukcji
wielkogabarytowych i
drzwi podnoszonoprzesuwnych
b. Zestaw rolkowych
stojaków transportowych
do transportu
międzyoperacyjnego
konstrukcji
wielkogabarytowych i
drzwi przesuwnopodnoszonych
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5.

CZĘŚĆ V: System transportu
międzystanowiskowego dla
przemieszczania konstrukcji o
wymiarach standardowych
składający się z elementów:
a. Wózki do transportu
okien
b. Sterowanie sekwencyjne
(stacje dokujące) do
wózków transportowych
c. Zestaw uchylnych i
rozsuwanych stołów
montażowych
d. Przystosowanie do obrotu
360 stopni (obrotnica do
elementów okiennych)
e. Przenośnik/transporter
rolkowy (ściana rolkowa)

6.

CZĘŚĆ VI: Zestaw suwnic
składający się z elementów:
a. Podwieszona
suwnica
jednodźwigarowa
lekkiego systemu
b. Wciągnik łańcuchowy
c. Torowisko
lekkiego
systemu

1

w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego
sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego
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III. Szczegółowy opis przedmiotu oferty**
CZĘŚĆ I: Zestaw suwnic składający się z elementów:
Parametry

Czy są
spełnione?
TAK/NIE*

Uwagi

Czy są
spełnione?
TAK/NIE*

Uwagi

a. Podwieszona
suwnica
jednodźwigarowa
lekkiego systemu
- Udźwig 1000 kg
- Rozpiętość dźwigara 4600 mm
- Długość dźwigara 5000 mm
- Długość wysięgu dźwigarów 200/200 mm
- Profil dźwigarów HB190S
- Napęd jazdy suwnicy ręczny
- Napęd jazdy wciągnika ręczny
b. Wciągnik łańcuchowy
- Udźwig 1000 kg
- Typ GM4 1000.5-2
- Wysokość podnoszenia do 4000 mm
- Prędkość podnoszenia dwustopniowa, 1,3
/ 5 m/min
- Grupa natężenia pracy FEM 2m / M5
- Wsp. natężenia pracy (ED) 60%
- Częstotliwość włączeń 360 c/h
c. Torowisko lekkiego systemu
- Długość torowiska 15000 mm
- Rozstaw wieszaków 4867 mm
- Długość wysięgu torowiska 200/200 mm
- Profil torowiska HB250

CZĘŚĆ II: Zestaw suwnic składający się z elementów:
Parametry
a. Podwieszona suwnica jednodźwigarowa
lekkiego systemu
- Udźwig 1000 kg
- Rozpiętość dźwigara 4600 mm
- Długość dźwigara 5000 mm
- Długość wysięgu dźwigarów 200/200 mm
- Profil dźwigarów HB190S
- Napęd jazdy suwnicy ręczny
- Napęd jazdy wciągnika ręczny
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b. Wciągnik łańcuchowy
- Udźwig 1000 kg
- Typ GM4 1000.5-2
- Wysokość podnoszenia do 4000 mm
- Prędkość podnoszenia dwustopniowa, 1,3
/ 5 m/min
- Grupa natężenia pracy FEM 2m / M5
- Wsp. natężenia pracy (ED) 60%
- Częstotliwość włączeń 360 c/h
c. Torowisko lekkiego systemu
- Długość torowiska 18000 mm
- Rozstaw wieszaków 3867 mm
- Długość wysięgu torowiska 200/200 mm
- Profil torowiska HB250

CZĘŚĆ III: Zestaw chwytaków podciśnieniowych do transportu szyb składający się z elementów:
Czy są
Parametry
spełnione?
Uwagi
TAK/NIE*
a. Chwytak podciśnieniowy do transportu szyb
- Udźwig: 200 kg
- obrót ręczny w pionie 90 stopni
- Wysokość: 920 mm
- Długość uchwytu operatorskiego: 390mm
- Średnica oka: 45 mm
- Ilość ssawek: 2
- Średnica ssawek: 300 mm
- Wydajność pompy: 4 m3/h
b. Chwytak podciśnieniowy do transportu szyb
- Udźwig: 200 kg
- obrót ręczny w pionie 90 stopni
- Wysokość: 920 mm
- Długość uchwytu operatorskiego: 390 mm
- Średnica oka: 45 mm
- Ilość ssawek: 2
- Średnica ssawek: 300 mm
- Wydajność pompy: 4 m3/h
c. Chwytak podciśnieniowy do transportu szyb
- Udźwig: 500 kg
- obrót elektryczny - pion/poziom: 90 stopni
- obrót elektryczny 90 stopni
- średnica ssawek 360mm
- średnica oka 45mm
- liczba ssawek – 4szt.
- wydajność pompy 4m3/h
- napięcie (50Hz) 400V AC3

5

d. Wielobiegunowy zestaw wtykowy składający się
z wtyczki i gniazda wtykowego
- osprzęt dodatkowy dla każdego chwytaka
- liczba biegunów: 5
- prąd znamionowy 16A
- 3 sztuki
e. Wyłącznik ssawki do wyłączania płyt ssących
- pojedyncze odcięcie ssawki
- osprzęt dodatkowy dla chwytaka o
udźwigu 500kg
- 4 sztuki
CZĘŚĆ IV: System transportu międzystanowiskowego dla przemieszczania konstrukcji
wielkogabarytowych i drzwi podnoszono-przesuwnych składający się z elementów:
Czy są
Parametry
spełnione?
Uwagi
TAK/NIE*
a. Zestaw uchylnych i rozsuwanych stołów do
montażu konstrukcji wielkogabarytowych i
drzwi podnoszono-przesuwnych
- możliwość pracy w płaszczyźnie pionowej i
poziomej
- powierzchnia robocza: szerokość nie
mniejsza niż 6800 mm
- powierzchnia robocza: wysokość nie
mniejsza niż 3100 mm
- nośność: min. 400 kg
- zestaw składa się z 2 sztuk urządzeń
b. Zestaw rolkowych stojaków transportowych do
transportu międzyoperacyjnego konstrukcji
wielkogabarytowych i drzwi przesuwnopodnoszonych
- możliwość transportu międzyoperacyjnego
elementów o długości nie mniej niż 6800 mm
- zestaw składa się z 4 sztuk urządzeń

CZĘŚĆ V: System transportu międzystanowiskowego dla przemieszczania konstrukcji o
wymiarach standardowych składający się z elementów:
Czy są
Parametry
spełnione?
Uwagi
TAK/NIE*
a. Wózki do transportu okien
- maksymalna wysokość transportowanego
elementu 3000mm
- ilość transportowanych elementów: min. 6
- 2 sztuki
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b. Sterowanie sekwencyjne (stacje dokujące) do
wózków transportowych
- automatyczne przesuwanie wózków na
kolejną wolną pozycję
- 5 sztuk
c. Zestaw uchylnych i rozsuwanych stołów
montażowych
- możliwość pracy w płaszczyźnie pionowej i
poziomej
- powierzchnia robocza: szerokość nie mniej
niż 2800mm
- zestaw składa się z 2 sztuk urządzeń
d. Przystosowanie do obrotu 360 stopni (obrotnica
do elementów okiennych)
- możliwość obrotu elementu o 360 stopni
- maksymalna wysokość elementu 3000mm
- możliwość przesuwu poprzecznego
e. Przenośnik/transporter rolkowy (ściana
rolkowa)
- długość minimalna 3000mm
- nośność nie mniejsza niż 700kg
- możliwość przesuwu poprzecznego

CZĘŚĆ VI: Zestaw suwnic składający się z elementów:
Czy są
spełnione?
TAK/NIE*

Parametry
a. Podwieszona
suwnica
jednodźwigarowa
lekkiego systemu
- Udźwig 1000 kg
- Rozpiętość dźwigara 4600 mm
- Długość dźwigara 5000 mm
- Długość wysięgu dźwigarów 200/200 mm
- Profil dźwigarów HB190S
- Napęd jazdy suwnicy ręczny
- Napęd jazdy wciągnika ręczny
b. Wciągnik łańcuchowy
- Udźwig 1000 kg
- Typ GM4 1000.5-2
- Wysokość podnoszenia do 4000 mm
- Prędkość podnoszenia dwustopniowa, 1,3 / 5
m/min
- Grupa natężenia pracy FEM 2m / M5
- Współ. natężenia pracy (ED) 60%
- Częstotliwość włączeń 360 c/h
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Uwagi

c. Torowisko lekkiego systemu
- Długość torowiska 17570 mm
- Rozstaw wieszaków 5724 mm
- Długość wysięgu torowiska 200/200 mm
- Profil torowiska HB250

Ważności oferty: …………… dni* (minimum 60 dni) od terminu zakończenia składania ofert
Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenia lub zapewni
podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewni
podwykonawców
dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni
podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
7. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:
1. specyfikacja urządzeń, pozwalająca ocenić parametry.

Miejscowość ……………………*, dnia……………………* r.

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*

*dane obligatoryjne
**należy wypełnić te części przedmiotu zamówienia, których dotyczy składana oferta
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