OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Nazwa Firmy

2. Adres

3.
4.
5.
6.

Telefon
Fax.
Adres poczty
elektronicznej
Numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym
Numer NIP
REGON
Sposób
udzielania
zamówienia

7. Tytuł projektu

8. Nazwa osi priorytetowej i
działania
9. Opis przedmiotu
zamówienia

„WIREX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
98-358 Kiełczygłów, ul. Piotrkowska 14
043 842 57 77
043 842 57 77
wirex@wirex.pl
0000199619
7722087310
592134242
Zamówienie udzielone w oparciu o „Zasady udzielania zamówień”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013;
Oś
Priorytetow
III,
Gospodarka,
Innowacyjność,
Przedsiębiorczość..
Wdrożenie do produkcji granulowanych biopaliw stałych z różnego rodzaju
biomasy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa;
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie
III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Przedmiotem dostawy jest ładowarka teleskopowa. Ładowarka powinna
charakteryzować się właściwościami i parametrami technicznymi
przedstawionymi poniżej lub równoważnymi właściwościami i parametrami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rok produkcji 2007 i nowsze.
Udźwig – minimum 3300 kg.
Długość – maksymalna 5400 mm.
Szerokość – maksymalna 2300 mm.
Wysokość – maksymalna 2300 mm.
Promień skrętu – maksymalny 7,7 m.
Wysokość podnośnika – minimalna 9,9 m, maksymalna 11 m
Moc – minimalna moc 60KW.
Ładowarka powinna być wyposażona w widły do palet, dodatkowe
wyjście hydrauliczne, klimatyzowaną kabinę operatora.

Oferta powinna zawierać dokumentację techniczną instalacji hydraulicznych i
elektrycznych. Dokumentacja techniczna powinna być sporządzona w języku
polskim.
Maksymalny termin dostawy ładowarki - 30.11.2010 roku
10. Opis sposobu obliczania
ceny

Cena obejmuje wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
Zamawiający jest obowiązany zapłacić za dostarczony towar, usługę lub
roboty budowlane. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług,
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
usługi lub wykonanie robót budowlanych podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena w walucie innej niż PLN
zostanie obliczona na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
Należy podać cenę netto oraz cenę brutto podając stawkę i wysokość podatku
VAT oraz stawkę i wysokość podatku akcyzowego.
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11. Opis kryteriów i ich
znaczenie, sposób wyceny
ofert

Cena – 100 %
Formuły związane z liczeniem punktów za określone kryteria w ofercie
Cena
Liczba punktów = 100* (Cena minimalna z wszystkich złożonych ofert /
Cena analizowanej oferty)

12. Termin wykonania
zamówienia
13. Opis sposobu
przygotowania ofert
14. Miejsce oraz termin
składania i otwarcia ofert

15. Opis warunków udziału w
postępowaniu oraz
sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych
warunków

Maksymalny termin dostawy - 30.11.2010 roku.
Oferty proszę składać w formie pisemnej w języku polskim w zamkniętych
kopertach z podaniem na kopercie nazwy składającego zamówienie oraz z
dopiskiem „Odpowiedź na zamówienie – ładowarka teleskopowa”.
98-358 Kiełczygłów, ul. Piotrkowska 14 – siedziba spółki.
termin składania ofert – od 15.10.2010 do 25.10.2010 do godz. 9:00
termin otwarcia ofert - 25.10.2010 godz. 10:00
W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób
oferta zostanie prawidłowo złożona jeżeli wpłynie do siedziby spółki przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia lub
unieważnienia postępowania.
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