Paszczyna, 7 luty 2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawu sprzętu jak w zestawieniu poniżej, w ramach realizacji projektu „Rozwój
przedsiębiorstwa StalArt Sp z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji
i budowy konstrukcji stalowych”, realizowanego w ramach działania 1.1 „Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

I. Zamawiający:
STALART SP. Z O.O.
Paszczyna 84
39-207 Brzeźnica
tel/faks: 15 841 56 25,
e-mail: d.jodlowski@stalart.biz
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego zestawu sprzętu o podstawowych
parametrach nie gorszych jak wyszczególniono w zestawieniu. W związku z zastosowaniem
niżej wymienionego sprzętu do celów zawodowych, Zamawiający oczekuje oferty dotyczącej
sprzętu przeznaczonego do celów profesjonalnych.

Nazwa sprzętu

Ilość

Spalinowy generator prądu
Wiertarka udarowa
Wiertarka bez udaru
Młot wyburzeniowy
Szlifierka kątowa
Piła tarczowa
Drabina rozsuwana 7,5m
Drabina rozsuwana 5m

1 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
3 szt.
3 szt.

Opis wymagań
Minimalna moc znamionowa 5000 W
Minimalna moc 800W
Minimalna moc 800W
Minimalna moc 1500W
Minimalna moc 2000W
Minimalna moc 1000W
Wysokość 7,5m – wysokiej wytrzymałości
Wysokość 5m – wysokiej wytrzymałości

Wkrętarka sieciowa
Wkrętarka akumulatorowa
Nitownica pneumatyczna
Kompresor elektryczny
Kompresor spalinowy
Wkrętarka automatyczna
Elektryczne nożyce do
cięcia blach prostych
Stoły rolkowe

4 szt.
3 szt.
5 szt.
2 szt.

Minimalna moc 500W
2biegowa, co najmniej 75Nm
Waga maksymalnie 1,5kg, do nitów 4,8mm
Minimalna pojemność 100 l, minimalna
wydajność 400 l/min
2 szt. Minimalna pojemność 50 l
3 szt. Zasilanie akumulatorowe
2 szt. Cięcie stali minimalnie 2mm
2 szt. Długość co najmniej 2,5m, szerokość 500600mm

Zamówienie to jest realizowane w ramach realizacji projektu „Rozwój przedsiębiorstwa
StalArt Sp z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i budowy konstrukcji
stalowych”, realizowanego w ramach działania 1.1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
III. Termin realizacji zamówienia:
do 20 marca 2013
IV. Kryteria oceny ofert:
cena – 100 %
V. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Stalart sp. z o.o Paszczyna 84, 39-207 Brzeźnica lub na adres
mailowy d.jodlowski@stalart.biz , w terminie do dnia 28 marca 2013 r.

VI. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Zamawiający udzieli wszelkich informacji dotyczących oczekiwań i parametrów
przedmiotu osobiście
Osoba do kontaktów: Dariusz Jodłowski od poniedziałku do piątku w godz 8-16,
tel. +48 602 117 981, mail: d.jodlowski@stalart.biz

