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Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego 

 

Szczecin, dnia 01.05.2012 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Montostal Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie zestawu podnośników linowych zgodnych z 

technologią Heavy Lifting. Zakup będzie realizowany w ramach projektu „Zakup innowacyjnej w skali światowej 

technologii Heavy Lifting do montażu mostów i konstrukcji stalowych zwiększającej konkurencyjność firmy Montostal 

Sp. z o. o. na rynku międzynarodowym.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Montostal Sp. z o. o. 

ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin 

tel.: + 48 91 462 40 88 

NIP: 8520400483 

REGON: 005453947 

KRS: 0000181194 

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1.  Siedziba Zamawiającego. 

2.  Strona internetowa Zamawiającego: www.montostal.szczecin.pl. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zestawu podnośników linowych zgodnych 

z technologią Heavy Lifting wg poniższej specyfikacji:  

 
Czterech dźwigników hydraulicznych o szacunkowych parametrach:  
 
Nośność                     1000 kN 
Ciśnienie pracy          210 bar 
Masa własna              850 kg 
Średnica lin nośnych  18 mm 
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Ilość lin nośnych   7 
Skok lewara          480 mm 
Masa zakotwienia  110 kg  

 

Układu zasilania hydraulicznego o szacunkowych parametrach: 
 
Pojemność zbiornika  60 litrów 
Wydajność   16 litrów/minutę 
Moc silnika   7,5 kW 
Masa    190 kg 

 

Numerycznego systemy kontroli o szacunkowych parametrach: 
 
Odczyt obciążenia i skoku dla każdego podnośnika 
Alarmy przekroczenia obciążenia 
Synchronizacja między wszystkimi podnośnikami 
Automatyczne cykle podnoszenia i opuszczania ładunku 
Zabezpieczenia przed sprzężeniami elektrycznymi 
Możliwość współpracy z min. 4 podnośnikami 
Bezpieczne zapisywanie danych i wznawianie pracy w przypadku utraty zasilania 
Łatwe i przyjazne w obsłudze oprogramowanie 

 

Pakietu cięgien 18 mm służących do ponoszenia konstrukcji 
 
Statywu dla cięgien 
 
Zestawu podstawowych części zamiennych  
(nasadki naprężające, kliny do podnośników linowych, palmy,  
przewijarki liny, zasobniki liny) 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42400000-0  – Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części. 

  

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Ostateczny termin realizacji zamówienia: 30.09.2012.  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 

1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: 

a.  Nie są ograniczeni przepisami prawa w zakresie możliwości wykonania zamówienia. 

b.  Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny pozwalający na realizację zamówienia w 

określonym powyżej terminie.  

2.  Nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. 
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna zawierać: 

1.  Nazwę i adres Oferenta.. 

2.  Dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail). 

3.  Specyfikację proponowanych urządzeń. 

4.  Wynagrodzenie za zrealizowane zamówienie wyrażone w PLN lub EUR jako wartość netto i brutto. 

5.  Datę sporządzenia oferty. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego do dnia 16.05.2012 do godz. 24:00.  

2.  Za termin dostarczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

3.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Oferentami za pomocą poczty elektronicznej bądź faksu.  

4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1.  Zamawiający dokona wyboru najlepszej oferty na podstawie następujących kryteriów: 

a.  Ceny. 

b.  Oceny urządzeń pod kątem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

c. Koszt utrzymania i serwisu urządzeń. 

 

2.  Oferty będzie oceniać trzyosobowa komisja. Każdy członek komisji może przyznać od 0 do 30 punktów, co oznacza, 

że Oferent może uzyskać wynik punktowy w przedziale od 0 do 90 punktów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniał 

ich spełnienie: 

 

KRYTERIUM 1 - CENA (K1) – oferty zostaną uszeregowane w kolejności od oferty zawierającej najniższą cenę do 

oferty zawierającej cenę najwyższą. Punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadą: 

 

a.  1 miejsce – 10 punktów, 

b.  2 miejsce – 5 punktów. 
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c.  3 i kolejne miejsca – 0 punktów. 

 

Liczba możliwych do uzyskania punktów, przyznanych przez jednego oceniającego, zawiera się w przedziale od 0 do 

10. 

 

KRYTERIUM 2 – OCENA URZĄDZEŃ POD KĄTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I 

TECHNOLOGICZNYCH (K2) 

 

Liczba możliwych do uzyskania punktów, przyznanych przez jednego oceniającego, zawiera się w przedziale od 0 do 

10. 

 

KRYTERIUM 3 – KOSZT UTRZYMANIA I SERWISU URZĄDZEŃ (K3) 

 

Liczba możliwych do uzyskania punktów, przyznanych przez jednego oceniającego, zawiera się w przedziale od 0 do 

10. 

 

Ocena końcowa oferty obliczana będzie wg następującego wzoru: Ok = K1 + K2 + K3 

 

gdzie: 

Ok – ocena końcowa oferty 

K1 – suma punktów przyznanych przez 3 członków komisji, obliczona dla kryterium CENA  

K2 – suma punktów przyznanych przez 3 członków komisji, obliczona dla kryterium OCENA URZĄDZEŃ POD 

KĄTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH 

K3 - suma punktów przyznanych przez 3 członków komisji, obliczona dla kryterium KOSZT UTRZYMANIA I 

SERWISU URZĄDZEŃ 

 

3. Po weryfikacji ofert przez Zamawiającego, wyłoniony zostanie Oferent, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. O wyborze 

najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa wartość oceny końcowej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać 

wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans kryteriów 

oceny ofert, to Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
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W sytuacji kiedy Zamawiający i wyłoniony w toku postępowania Oferent nie dojdą do porozumienia w sprawie 

wykonania zamówienia, propozycja wykonania zamówienia zostanie przedstawiona Oferentowi, którego oferta 

otrzymała drugą z kolei wartość oceny końcowej. 

Zamawiający wyklucza możliwość wniesienia protestu i odwołania od wyników oceny.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, w której cena będzie wyższa niż kwota założona w budżecie 

projektu. 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyniku oceny złożonych ofert, zamieszczając informację na stronie 

www.montostal.szczecin.pl. 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

Osoba do kontaktu: Łukasz Sokołowski, tel. 91 462 40 88, email: biuro@montostal.szczecin.pl 


