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

„Wyposażenie
enie techniczne magazynu”
magazynu

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 są regały magazynowe w ilości:
ilo
a) 12 sztuk w wersji A o nośnoś
śności poszczególnych półek 3 t, 3 t i 1,5 t. Zgodnie
Zgodni z rysunkiem
poglądowym Regał A.
b) 28 sztuk w wersji B o nośnoś
śności
ci poszczególnych półek 1 t, 1 t, 1 t i 1 t. Zgodnie z rysunkiem
poglądowym Regał B.
Regały muszą posiadaćć możliwość
żliwość regulacji wysokości
ci półek ze skokiem co 100 mm, muszą
musz
być ocynkowane ogniowo
iowo lub zabezpieczone antykorozyjnie farbą
farbą podkładową
podkładow i
nawierzchniową koloru niebieskiego RAL 5012. Półki muszą
musz byćć wykonane ze sklejki o
grubości
ci co najmniej 20 mm, malowane odporną
odporn mechanicznie farba na kolor szary RAL
7000.
Rysunki stanowią tylko podstawę
tawę w oparciu o którą dostawca mus wykonać obliczenia,
dobrać materiał i sporządzić
ą ć dokumentację
dokumentacj wykonawcza na potrzeby wykonania zamówienia.
Obliczenia wytrzymałościowe
ściowe należy
nale wykonać przy założeniu, żee podane siły są
s przyłożone
na środku półki i równomiernie
iernie obciążają
obci
trawersy oraz słupy nośne
śne regałów.
W cenie regałów powinien się zawierać
zawiera koszt transportu do miejsca montażu,
montaż montaż oraz
poziomowanie.
Sprzedający musi udzielaćć co najmniej 10 lat gwarancji antykorozyjnej dla eksploatacji w
suchym, zamkniętym
tym pomieszczeniu.
pomieszczeni

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
- cenę zawierającą koszty dostawy do siedziby zamawiającego,
- dane oferenta: nazwa, adres, telefon, faks,
- termin ważności oferty, nie krótszy niż miesiąc od złożenia oferty.
- termin dostawy/wykonania, do wrzesień 2013
- warunki płatności.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej.
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;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
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
może nastąpić w każdym 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 są – Piotr Górecki
w godz. 8.oo – 16.oo, e.mail: p.gorecki@patentus.pl tel.: 693 333 537
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie lub na adres email:
p.gorecki@patentus.pl w terminie do 20.08.2013 r. do godz. 15.00.

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 poniżej 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, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
dokumentu.
Pszczyna, 13.08.2013
J. Duda
Prezes Zarządu
PATENTUS S.A.

