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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACYJNO
WYKONAWCZE „GRYSOL” SPÓŁKA CYWILNA
.....................................................................................................................................
zaprasza do złożenia ofert:

2. Przedmiotem zapytania jest ZAKUP KRUSZARKI
PRZESIEWACZA

UDAROWEJ ORAZ

w ramach projektu pn. „Wprowadzenie do asortymentu firmy innowacji produktowej
jako nowość na rynku krajowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Konkurencyjna Gospodarka,
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Parametry techniczne sprzętu zostały szczegółowo opisane poniżej. Sprzęt należy
dostarczyć do miejsca realizacji projektu
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACYJNO WYKONAWCZE „GRYSOL” SPÓŁKA CYWILNA, GUMIENICE
49, 26-015 PIERZCHNICA
zmontować oraz zainstalować w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z ustaleniami
określonymi z zamawiającym.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU:
A). Kruszarka udarowa:
1. Napęd nie mniej niż 110 kW
2. Dopuszczalna bryła na wejściu nie mniej niż 300 mm
3. Wydajność nie mniej niż 130 t/h
4. Masa kruszarki nie mniej niż 5 800 kg
5. Masa napędu nie mniej niż 800 kg
6. Przenośnik transferowy z kruszarki na przesiewacz
Ponadto kruszarka musi mieć możliwość kruszenia niskościernych materiałów na pierwszym
i drugim stopniu kruszenia.

B. Przesiewacz wibracyjny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Napęd nie mniej niż 15 kW
Ilość pokładów nie mniej niż 3
Sita stalowe
Konstrukcja stalowa
Komplet zsuwni, pancerze
Przenośniki hałdujące pozwalające na odbiór każdej frakcji

Panel sterujący całą linią technologiczną.

3. Termin realizacji zamówienia
Sprzęt należy dostarczyć, zamontować i uruchomić najpóźniej do dnia 31.10.2017roku.

4. Okres gwarancji
Minimum 2 lata

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć:
1) osobiście w siedzibie firmy 28-131 Solec-Zdrój, ul Sienkiewicza 6.
2) listem poleconym, za pośrednictwem kuriera
3) mailowo na adres: biuro@grysol.pl
Termin składania ofert upływa dnia 02.05.2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu
oferty do Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Termin wyboru oferty
Wybór oferty nastąpi do dnia 04.05.2017 r. do godz 15:00.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie
wymogi zawarte w zapytaniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
według następujących kryteriów:
Cena – 100%
Sposób oceny:
L.p = Cn/Cb x 100% x 100
Lp – Liczba punktów
Cn – Najniższa cena wśród ofert
Cb – cena badanej oferty
Z tytułu kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę
punktów.

10. Warunki płatności
Na podstawie faktury, płatnej w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na
rachunek bankowy wskazany w fakturze.
Faktury zostaną wystawione przez wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego
protokołu odbioru i zainstalowaniu sprzętu w miejscu realizacji projektu.
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
a) Robert Zawarski - Tel. 515219000, e-mail: biuro@grysol.pl

