PATENTUS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę:
dostaw

„Wynajem
Wynajem stacji prób przeznaczonej do badań przemysłowych
przekładni zębatych”
na potrzeby realizacji projektu pod nazwą
nazw „Opracowanie
Opracowanie innowacyjnej proekologicznej
specjalizowanej przekładni zębatej
zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym”.
diagnostycznym na który
złoŜono wniosek o dofinansowanie
nsowanie nr POIG.01.04.00-24-094/11
POIG.01.04.00
/11 w ramach działania 1.4,
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
2007

I. ZAMAWIAJĄCY
PATENTUS S.A.
ul. Górnośląska 11
43-200 Pszczyna
Regon 273585931, NIP 6381435033
Strona internetowa: www.patentus.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem stacji przeznaczonej do testowania i prób
zuŜyciowych stanowiska doświadczalnego
doś
do badań bębnów łańcuchowych
cuchowych cięgnowych
ci
systemów transportowych. Wymagania względem
wzgl
stacji prób są następujące
pujące:
• Czas wynajmu stacji prób określony
okre
jest łącznie na 1000 godzin pracy stanowiska;
• Przewiduje się pracęę dwuzmianową
dwuzmianow stacji prób, ale Zamawiający zastrzega sobie
prawo zmianyy systemu badań
bada w porozumieniu z Wynajmującym.
• Wymagana jest praca stacji prób w układzie dwusilnikowym ze zwrotem energii do
sieci,
• Wymagana jest udostępnienie urządzeń
urz
umoŜliwiających
cych transport przekładni o masie
do 3,5 tony między
dzy stref a wyładunku i strefą
stref montaŜu stacji prób,
• Warunkiem koniecznym jest umoŜliwienie
umo
badań stanowiska przy obciąŜeniu
obci
co
najmniej 450 kW i przy prędkości
pr
obrotowej 1470 obr/min
• Wymagane jest zapewnienie
apewnienie doprowadzenia wody do układu chłodzenia przekładni
zębatych; specyfikacja
pecyfikacja parametrów układu chłodzącego
cego przekładnie zostanie
udostępniona
pniona oferentom po ich zwróceniu się
si pisemnym do osoby uprawnionej do
kontaktów z Wynajmującymi
Wynajmują
(dane osoby są podane w pkt. V ).
• Koszty energii elektrycznej i wody będą wliczone w usługę wynajmu,
• Wymagane jest zapewnienie
apewnienie odpowiedniej temperatury pomieszczenia w czasie badań
na stacji prób,

•

UmoŜliwienie nieograniczonego dostępu do pomieszczenia pracowników firmy
Patentus realizujących próby testowe stanowiska i właściwe badania zuŜyciowe,
• Stacja prób wykorzystywana do badań przekładni zębatych nie moŜe oddziaływać
negatywnie na osoby zatrudnione w jej pobliŜu.
• Wynajmujący zapewni prowadzenie badań przekładni zębatych w sposób nie
szkodzący środowisku naturalnemu.
• Termin wynajmu będzie podzielony na dwa okresy czasowe:
1. I okres - od kwietna do końca września 2013 roku (500 godzin badań),
2. II okres - od października 2013 roku do końca marca 2014 roku (500 godzin
badań),
Dokładne terminy zostaną podane w harmonogramie wynajmu po rozstrzygnięciu
konkursu.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
- cenę zawierającą koszty wynajmu stacji prób ,
- dane oferenta: nazwa, adres, telefon, faks,
- termin waŜności oferty, nie krótszy niŜ do do końca czerwca 2013 r.
- termin dostawy
- warunki płatności.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej oraz nie dopuszcza ofert
częściowych i wariantowych.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
1. w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe,
2. dostawców lub wykonawców będących osobami fizycznymi lub wspólnikami spółek, o
których powzięto informację o prawomocnym skazaniu za przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów,
którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji.
Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań
moŜe nastąpić w kaŜdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wymaganych niniejszą specyfikacją.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest – Jakub Nędza
w godz. 7.oo – 15.oo, e.mail j.nedza@patentus.pl

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie w terminie do
31styczeń 2013 r. do godz. 15.00 lub na adres email: j.nedza@patentus.pl

VII. TRYB OCENY OFERT
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania
zawarte w niniejszej Specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane poniŜej kryterium:
Kryterium:
Cena –100 %

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Oferent, który wygrał przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu
oraz na warunkach określonych przez zamawiającego.

IX.
ISTOTNE
DLA STRON POSTANOWIENIA,
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

KTÓRE

ZOSTANĄ

1. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
Specyfikacji.
3. Harmonogram pracy na stacji prób zostanie przekazany przez Zamawiającego. Będzie on
charakteryzował czasy prób poszczególnych serii badawczych, które będą musiały być
zachowane pod rygorem kar za nie wywiązanie się z umowy. Kary za nie dotrzymanie
załoŜonych czasów, których ustalenie warunkuje powodzenie przeprowadzonych badań,
wynoszą 5% wartości zamówienia za kaŜdą serię badawczą, które były badane w czasie
wystąpienia przerwy.
Pszczyna, 24.01.2013
J. Duda
Prezes Zarządu
PATENTUS S.A.

