OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
ZAKUP PODNOŚNIKA WIDŁOWEGO
Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, zaprasza do
udziału w konkursie ofert na niżej wymienione zadanie inwestycyjne:
Zakup podnośnika widłowego.
Inwestor:
Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wymagane parametry podnośnika określono w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Opcje wyposażenia
bądź parametry niewymienione w załączniku należy skonsultować telefonicznie lub mailowo.
Oczekiwany termin realizacji: możliwie jak najkrótszy, nie później niż do 15.12.2020 r.
Warunki udziału w konkursie:
Oferta powinna zawierać:
 cenę netto,
 warunki płatności,
 termin dostawy,
 wyszczególnienie opcji z krótkim opisem i podaniem ich ceny,
 okres gwarancji,
 koszt standardowej obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym i po jego zakończeniu,
 możliwości leasingu,
Oferty należy przesyłać emailem na adres zpsgamrat@zpsgamrat.pl z tytułem: „Oferta na podnośnik
widłowy”.
Termin składania ofert do dnia: 13 listopada 2020 roku do godz. 1430.
W sprawie szczegółów oraz niezbędnych informacji do przygotowania powyższej oferty prosimy
o kontakt. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Jarosław Kuznecki tel. 13 491 44 11, kom. 601 950 995, email: jkuznecki@zpsgamrat.pl
Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia kryteriów
określonych w w/w warunkach udziału w konkursie oraz w załączniku.

Uwaga:
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu
Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
Andrzej Cholewiak

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Ogłoszenia przetargowego na zakup podnośnika widłowego

Wymagania podnośnika widłowego

1. Udźwig nominalny: 2.500 [kg]
2. Wysokość podnoszenia: 3.000 [mm]
3. Wysokość masztu w stanie złożonym: 2.000 [mm] lub mniej
4. Rodzaj masztu: DUPLEX
5. Wysokość ramy ochronnej operatora:
6. Promień skrętu: im mniejszy tym bardziej punktowany
7. Przesuw boczny wideł: zdalny z poziomu operatora
8. Przechył przód/tył: TAK
9. Rodzaj napędu: silnik wysokoprężny DIESEL
10. Skrzynia biegów: automatyczna
11. Rodzaj kół: pneumatyczne
12. Oświetlenie przednie oraz światła tylne zespolone: TAK
13. Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy włączonym biegu: TAK
14. Sygnalizacja (biegu wstecznego, hamulca postojowego i niezapiętego pasa bezpieczeństwa): TAK
15. Wspomaganie kierownicy: TAK
16. Kabina pełna: TAK

