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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający (firma i adres): Navikon SRY sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Ludzi Morza 13, 72-602 

Świnoujście 

NIP: 9552030943 

Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-0014/16-00 

Tytuł projektu:  Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi cięcia i ukosowania kształtowników i 

profili w co najmniej 7 osiach metodą cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego zgodnej z wymogami 

normy EN 1090-2 w klasie EXC4 przez firmę Navikon SRY sp. z o.o. w Świnoujściu 

Rodzaj zamówienia: dostawa  

Nazwa zamówienia: Suwnica  o udźwigu 8t do hali nr 1 w firmie Navikon  SRY Sp. z o.o. 

 

Kod CPV: 42414210-6 Suwnice 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Dostawa, montaż i uruchomienie nowej suwnicy 8t, na istniejącym torowisku 

Wymagania dla suwnicy: 

1. Wysokość podnoszenia haka nad posadzką- co najmniej 4,30m, prześwit pomiędzy belką suwnicy a 

posadzką- co najmniej 4,40m. Nacisk koła suwnicy na torowisko nie większy niż 65kN , rozstaw 

kół czołownic nie mniejszy niż 3,15m. Wymiary przestrzeni jak w załączniku. 

2. Napędy mechanizmów suwnicy –sterowane  co najmniej dwubiegowo ale płynnie poprzez 

falowniki. 

3. Prędkości podnoszenia w m/min: montażowa (I stopień)-1,3; II stopień- 4. Prędkość jazdy 

wciągarki: I stopień- 5, II stopień-20 m/min. Prędkość jazdy mostu: I stopień- 10, II stopień- 40 

m/min. Przejście miedzy stopniami płynne. W strefach krańcowych prędkości mechanizmów- 

zmniejszone. 

4. Grupa natężenia pracy suwnicy minimum- A4, dla mechanizmów- minimum M5. 

5. Sterowanie radiem  nie kolidujące z obecnie zastosowanymi suwnicami  i opcjonalne (po 

podłączeniu) z kasety. 

6. Wyposażenie suwnicy i sterowanie przystosowane do pracy z istniejącą, drugą suwnicą, na tym 

samym torze, w tandemie albo samodzielnie. Uruchomienie tego typu pracy dla istniejącej 

suwnicy  zostanie zrealizowane w późniejszym terminie. Istniejąca suwnica ma parametry 

prędkości jak wyżej. 

7. Stopień ochrony co najmniej IP54. 

8. Wyposażenie suwnicy oraz sama suwnica musi posiadać deklaracje zgodności CE, oraz spełniać 

wymagania przepisów krajowych i UDT. 

9. Zakres dokumentacji: instrukcja obsługi, katalog części zamiennych, schematy elektryczne, 

pomiar geodezyjny torowiska wciągarki. 

10. Obliczenia, dostawa i montaż odbojów suwnicy (montaż po uzgodnieniu może wykonać inwestor) 
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11. Przeszkolenie pracowników obsługi. 

12. Próby techniczne oraz zdanie do UDT. 

13. Parametry istniejące do dalszego utrzymania: długości torowiska ok.  52m i rozpiętości miedzy 

osiami główek szyn 16400mm, wysokość główki szyny nad posadzką-4560mm, zasilanie 

3x400V/50Hz z istniejących szynoprzewodów IGA 60A/4P typ LM-60. 

 

II. Warunki płatności: 

-30% -zaliczka płatna w ciągu 10dni po podpisaniu umowy w zamian za gwarancję zwrotu zaliczki 

(1klasy bank europejski), 

-50% płatne w ciągu 10 dni po dostarczeniu, montażu, próbach urządzenia potwierdzonych podpisanym 

przez obie strony protokołem, 

 -20%-zaliczka płatna w ciągu 14 dni po przeszkoleniu obsługi i odbiorze UDT. 

 

III. Termin składania ofert:  

Określony w ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności  . Oferty należy składać na adres; Navikon SRY sp z o.o. 

ul Ludzi Morza 13, 72-62 Świnoujście-  liczy się termin wpływu dokumentów do Zamawiającego, 

 lub elektronicznie na adres: tomasz.piotrowski@navikon.pl. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:  

-Dostawca musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w produkcji suwnic, 

-Termin dostawy nie może być dłuższy niż 3miesiące od podpisania umowy, 

-Dostawca i wykonawca zamówienia musi wykazać się zrealizowanymi projektami w ilości co najmniej 10 

suwnic w okresie ostatniego roku kalendarzowego- wykaz realizacji, 

-Gwarancja co najmniej 24 miesiące, 

-Reakcja serwisowa do 3 dni roboczych, 

- dostępność części zamiennych co najmniej przez 10lat. 

 

V. Wykluczenia: 

Z postępowania ofertowego wyklucza się oferentów: 

- Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, lub powiązanych kapitałowo, lub osobowo; 

-W  odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub ogłoszono upadłość ; 

-Którzy w procedurze zlecania prac umyślnie złożyli nieprawdziwe informacje. 

 

VI. Ewaluacja ofert – kryteria oceny i wagi (punktacja). 
-Zamawiający wybiera Dostawcę (ofertę) z najwyższą sumaryczną ilością punktów. Maksymalna ilość do 

zdobycia-19 punktów. 

-Zdobycie 0 punktów, w którejkolwiek kategorii jest równoznaczne z nie spełnieniem kryteriów 

podstawowych i  oznacza dyskwalifikację. 

-Kiedy Dostawcy zdobędą identyczną ilość punktów decydujące znaczenie będzie miała cena. 

 

Cena w PLN netto: 

wg wzoru: 

 cena najniższej oferty 

             X10 

cena rozpatrywanej oferty 

mailto:tomasz.piotrowski@navikon.pl
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Gwarancja na  wyrób za okres: 

-3 punkty- 5lat, 

-2 punkty- 3lata, 

-1 punkt- 24 miesiące, 

-0 punktów- krótszy od 24 miesięcy. 

 

Gwarantowany czas usunięcia usterki  (reakcja serwisowa) : 

-3 punkty-reakcja  do 24 h w dni robocze, 

-2 punkty -reakcja  do 48h w dni robocze, 

-1 punkt- reakcja do 3 dni roboczych, 

-0 punktów- reakcja dłuższa niż 3 dni. 

 

Dostępność części zamiennych eksploatacyjnych: 

- 3 punkty- w czasie 24h w dni robocze, 

-2 punkty- w czasie  48h w dni robocze, 

-1 punkt- do 3 dni roboczych, 

-0 punktów – powyżej 3 dni roboczych. 

 

VII. Warunki zmiany umowy 

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie, w którym nastąpiłaby obiektywna konieczność 

zamiany części składowej lub cząstkowego rozwiązania. Zastrzega się, że w/w zmianie sprowadzającej się 

do zastosowania rozwiązań alternatywnych, musi towarzyszyć zachowanie wartości użytkowej na 

poziomie nie mniejszym niż rozwiązanie zaakceptowane uprzednio. W każdym powyższym przypadku 

zmiana musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

 

VIII. Lista dokumentów wymaganych od wykonawcy 

Dostawca musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w produkcji suwnic- oświadczenie i 

przykładowe realizacje. 

Dostawca i wykonawca zamówienia musi wykazać się zrealizowanymi projektami w ilości co najmniej 10 

suwnic w okresie ostatniego roku kalendarzowego- lista realizacji  

Gwarancja na wyrób  na okres określony w ofercie 

Deklaracja zgodności CE na wyrób. 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

IX. Załączniki 

Suwnica 8T- hala1- szkic. 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych. 

 

 

Tomasz Piotrowski; Świnoujście 27.06.2017 





 
 

 

 
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 
 
Oświadczam, że (………………….. nazwa Wykonawcy) nie jest powiązany kapitałowo lub 
osobowo z  (………… wpisać nazwę Zamawiającego) w szczególności przez:  
  
1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;  
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji*;  
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  
 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    
            (miejscowość i data)   

 
 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                                   (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji) 

 

 

 

 

* jeżeli z przepisów prawa wynika niższy próg, należy podstawić właściwą wartość 
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