ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące: DOSTAWY MOBILNEGO CENTRUM DOWODZENIA - BEZ MONTAŻU
WYPOSAŻENIA SPECJALNEGO. W ramach projektu DOB-BIO7/16/03/2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wymagania ogólne:
Mobilne Centrum Dowodzenia powinno zabudowane na pojeździe dostawczym umożliwiającym
kierowanie pojazdem użytkownikowi posiadającemu prawo jazdy kategorii „B”. Zabudowa
specjalistyczna musi być do pracy całorocznej w czasie postoju pojazdu.
Zabudowany pojazd musi mieć możliwość przewożenia dodatkowego sprzętu o minimalnej wadze
800 Kg.
Wymagania dotyczące pojazdu:
 zapłon samoczynny;
 pojemność skokowa do 2500 cm;
 moc minimalna 140 KM;
 norma emisji spalin min. Euro 5;
 paliwo olej napędowy;
 klimatyzacja;
 zawieszenie wzmocnione do ciężkich zabudów;
 pełnowymiarowe koło zapasowe;
 wzmocniony alternator;
 wzmocnione opony;
 zwiększony zbiornik paliwa
 lusterka boczne na wysięgniku min. 2200mm;
 dwu-miejscowe siedzenie pasażerów;
 pojazd o długości umożliwiającej montaż zabudowy specjalnej o długości min. 4800 mm,
szerokości min. 2200 mm oraz wysokości min. 2000 mm .
Wymagania dotyczące zabudowy:
 kontener izolowany przystosowany do montażu na podwoziu pojazdu - schemat zabudowy
wewnętrznej załączony w załączniku nr 2;
 wymiary kontenera - długość min. 4800 mm, szerokość min. 2200 mm, wysokość min.
2000 mm;
 izolacja kontenera umożliwiająca prace w okresie zimowym;
 rama pośrednia z wiązaniem spodu z profili stalowych o podwyższonej
wytrzymałości, poddana granulacji cząstkowej a następnie cynkowana;
 nadwozie wykonane z płyt przekładkowych, izolowanych;
 poszycie wewnętrzne i zewnętrzne z laminatu w kolorze białym;
 drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270, izolowane pianką, wyposażone w osprzęt
(zamknięcia wewnętrzne kasetowe przypadające na prawe skrzydło, lewe skrzydło- rygiel,
dwa zawiasy na każde skrzydło) wykonane ze stali kwasoodpornej zamykane na klucz
( zamknięcia celne z możliwością założenia plomby);
 rama drzwi tylnych wykonana ze stali kwasoodpornej;
 obramowania nadwozia z profili aluminiowych - anodowanych;
 punkty świetlne min. 8 rozmieszczenie zostanie podane w trakcie montażu;
 ścianki działowe wewnątrz kontenera;
 nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciw błotnymi montowanymi nad kołami



















tylnej osi;
światła obrysowe montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu
Drogowego;
drabinka wejściowa wysuwana przy drzwiach tylnych;
podłoga izolowana – płaska;
odbojniki gumowe na framudze drzwi tylnych;
drzwi boczne z drabinką;
luk dachowy;
klimatyzator postojowy;
ogrzewanie w pierwszej części kontenera;
toaleta przenośna;
klapka na dachu do masztu wysuwanego z zamknięciami;
meble w przestrzeni roboczej:
 łóżko,
 2 stanowiska do montażu komputerów,
 szafki wiszące w przestrzeni roboczej,
 zabudowa aneksu socjalnego,
 2 fotele;
zestaw poduszek pneumatycznych z zaworem i kompresorem;
podłoga ryflowana aluminiowa w tylnej części;
zamknięcie wewnętrzne kasetowe na lewym skrzydle drzwi tylnych;
spojler dachowy biały;
listwy przeciw najazdowe boczne (komplet).

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej
Zabudowa powinna być wyposażona w instalację elektryczną, przygotowaną do zainstalowania
instalacji sieciowej i sygnałowej (korytka od stanowisk pracy do miejsca montażu szafy RACK i
przedziału masztu).
Minimalne wyposażenie instalacji elektrycznej:
- Inwerter z ładowarka 12 V(możliwość ładowania akumulatorów li-ion) o mocy min. 3 kW, z
możliwością pracy równoległej lub 3-fazowej, z systemem automatycznego przełączania
pomiędzy dostępnymi źródłami energii (agregat wewnętrzny, akumulator, alternator, 230V z
sieci zewnętrznej)
- Przyłącze burtowe z kablem min. 20 m. 16A
- Tablica przyłączeniowa z systemem wizualizacji pracy instalacji elektrycznej na monitorze
Dodatkowo wykonawca zapewni:
- montaż dostarczonego przez Zamawiającego masztu wysuwanego.
- montaż dostarczonego przez Zamawiającego agregatu prądotwórczego.
- 24 miesięczną gwarancje na przedmiot zamówienia.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Wykonawca zadba o zgodne z przedmiotem zamówienia i terminowe wywiązanie się
z zawartej umowy.

Termin Wykonania Zamówienia
Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego do dnia - 30.08.2016r.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1
Do Zapytania Ofertowego.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami
Osoby do kontaktu: SEBASTIAN BRAWATA e-mail: vortex@vortex.mil.pl

Opis Sposobu Przygotowania Oferty
Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim .
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz
imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągania zobowiązań
w jego imieniu.
W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco:
Oferta na „Dostawę mobilnego centrum dowodzenia - bez montażu wyposażenia specjalnego”.
Adres: Vortex Spółka z o.o. al. Grunwaldzka 28/6 80-229 Gdańsk

Oferty Można Składać
- pocztą lub osobiście na adres powyższy;
- przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na Nr fax. 58 355 51 21
W nieprzekraczalnym terminie do: 14 maja 2016r. do godz. 15.00

Opis Kryteriów, Którymi Zamawiający Będzie Kierował Się Przy Wyborze
Oferty, Wraz Z Podaniem Znaczenia Tych Kryteriów.
Zamawiający zleci realizację zamówienia Wykonawcy, co do którego oferty ustalono,
iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który
zaoferował najkorzystniejszą- najniższą cenę ofertową brutto.

Inne Postanowienia
-

-

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
W związku z tym, że przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach pracy badawczorozwojowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania prawa opcji lub zamówień
uzupełaniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia brutto.
Przed dostawą Mobilne Centrum powinno zostać zarejestrowane i ubezpieczone.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
…………………………
(miejscowość, data)

………………………..
(pieczęć oferenta)

OFERTA
Na dostawę mobilnego centrum dowodzenia - bez montażu wyposażenia specjalnego
Dane dotyczące oferenta:
Nazwa: …………………………………
Siedziba: ……………………………….
Nr Telefonu/faksu: …………………….
NIP: …………………………………….
Oferujemy wykonanie i dostawę mobilnego centrum dowodzenia- bez montażu wyposażenia
specjalnego zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną kwotę:
Netto: …………………… zł. (słownie: ………………………………………………………. zł.)
Brutto: …………………… zł. (słownie: …………………………………………………….... zł.)
W tym podatek VAT w wysokości ….. % tj. …...... zł. (słownie: ……………………………… zł.)
Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
……………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2
SCHEMAT ZABUDOWY KONTENERA

