Częstochowa, 09.02.2016

Zapytanie ofertowe 1/2016
dotyczące zakupu linii technologicznej do produkcji zawieszek w skład której wchodzi żuraw słupowy,
automatyczna zagniatarka do drutu, automatyczny rozwijak drutu, automatyczna wiertarka z przechwytem.

I.

Zamawiającym jest:

Nazwa:

F.H.U.P „CHEMAL” Adam Żaba

Adres:

ul. Orzeszkowej 5, 42-242 Rędziny

Tel.:

34/ 327 92 06

Adres poczty elektronicznej:

biuro@chemal.com.pl

Strona internetowa:

www.chemal.com.pl

II.

2. Osoba upoważniona do kontaktów: Adam Żaba

tel. 693 360 597,
adres poczty elektronicznej: biuro@chemal.com.pl
Godziny urzędowania: od 8.00 do 15.00

III.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup linii technologicznej do produkcji zawieszek składającej się z: Żurawia,
Modułu 1, Modułu 2, Modułu 3 (według poniższej specyfikacji) w ramach realizacji projektu pt. „Linia
technologiczna do produkcji zawieszek”.
Zamówienie będzie realizowane również w przypadku nie otrzymania dofinansowania na projekt.

S P E C Y F I K A C J A:
ŻURAW
Dane techniczne urządzenia:
1)

żuraw słupowy

2)

kąt obrotu:

SB ~270°

3)

udźwig:

P 320 kg

4)

długość ramienia:

A 5950 mm

5)

wysokość do belki:

UK 3105 mm

6)

wysokość całkowita:

B 3550 mm

MODUŁ 1
1.

Giętarka prościarka

- średnica drutu: 2-6 mm
2.

Automatyczna zagniatarka do drutu

- średnica drutu: 2-6 mm
3.

Automatyczny rozwijak drutu współpracujący z giętarką

- zdolny do pracy z kręgami ważącymi do 500 kg

MODUŁ 2
Automatyczna wiertarka z przechwytami
1) zakres wiercenia: średnia Ø 1 do Ø 6,
2) wiercenie w dwóch płaszczyznach,
3) długość poprzeczki 1200 mm
3a) rodzaje poprzeczek: kwadrat, pręt, sześciokąt, płaskownik
3b) gabaryty poprzeczek:
kwadrat, pręt, sześciokąt: 10-20 mm
płaskownik: 20x50 mm

3c) materiały na poprzeczki: stal, mosiądz, stal nierdzewna, aluminium

MODUŁ 3

Specjalistyczne stanowisko montażu haczyków z poprzeczkami zawiesi galwanizacyjnych.
Moduł do zagniatania ma służyć do mechanicznego i automatycznego mocowania haczyków w poprzeczkach przy
użyciu ścisku.
1.

Parametry poprzeczki:

A)

długość: do 1200 mm

B)

rodzaje i gabaryty: kwadrat, pręt, sześciokąt, płaskownik, od 8x8 mm do 20x50 mm

C)

materiały na poprzeczki: stal, mosiądz, stal nierdzewna, aluminium

2.

Parametry haczyków:

A)

stal kwasoodporna 1.4310

B)

średnica od 1,5 do 5,0

IV.

Kod CPV: 42900000-5

V.

Kryterium oceny oferty:

Kryterium oceny oferty stanowi cena – 100%
VI.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy F.H.U.P „CHEMAL” ul. Orzeszkowej 5, 42-242 Rędziny, wysłać
listem poleconym, za pośrednictwem kuriera lub przesłać mailowo na adres: biuro@chemal.com.pl.
Ofertę złożyć należy do 22.02.2016 r. do godziny 14.00. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
Dopuszcza się cząstkowe składanie ofert.
VII.
Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy,
którzy:
1.

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.

Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. Wymagania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganym oświadczeniem (załącznik nr 1).
3. Wykonawca nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu – F.H.U.P „CHEMAL” ul.
Orzeszkowej 5, 42-242 Rędziny, NIP 573-002-90-36.
Nie posiada powiązań między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegającymi 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

.........................................................
(podpis)

Załącznik nr 1

...................................................
Miejscowość i data

..........................................................
Pełna nazwa Wykonawcy
..........................................................
Adres Wykonawcy
...........................................................
NIP Wykonawcy

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu – F.H.U.P
„CHEMAL” ul. Orzeszkowej 5, 42-242 Rędziny, NIP 573-002-90-36.
Nie posiadam powiązań między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegającymi 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

..........................................................
Podpis Wykonawcy

