
 

 

 Wieżyca, 08-10-2018 

 

Zaproszenie  

do złożenia oferty na dostawę maszyn i urządzeń do obróbki pokrywy śnieżnej. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1 Ratrak śnieżny. 

- szerokość robocza frezu  -  3,1 m; 

- max. moment obrotowy o wartości min. 800 Nm przy 1200-1600 U/min; 

- moc silnika w zakresie 200 – 230  KM; 

- układ redukcji spalin typu SCR; 

- normy spalania min. Tier 4; 

- instalacja elektryczna 24 V 

- komfortowa kabina z elektrycznie podgrzewanymi szybami – przednią, tylną i bocznymi 

oraz lusterkami zewnętrznymi 

- reflektory przednie – min. 4 szt oraz tylnie  - min. 4 szt 

- min. 2 światła sygnałowe ostrzegawcze; 

- układ podgrzewania płynu chłodzącego przy uruchomieniu na zimno zasilany 220 V/1000W 

- max ilość przepracowanych motogodzin - 2100, Licznik motogodzin maszyny śnieżnej musi 

posiadać oryginalne plomby producenta; 

- rok produkcji nie wcześniejszy niż  2014r; 

- wirnik do śniegu o szer. rob. 2,70 m; 

- frez tylny z finiszerami i klapami hydraulicznymi 

- 12-pozycyjna tarcza zgarniająca o szer. rob. 3,1m 

 

Osprzęt musi zapewnić co najmniej: niezmienność nastawienia parametrów pracy frezu 

(niezależnie od zmian warunków śniegowych), możliwość regulacji ustawień głębokości 

pracy frezu z automatycznym wyłączeniem pracy frezu przy podnoszeniu do góry i 

automatycznym powrotem do poprzedniej pozycji po opuszczeniu, wszystkie nastawy i 

regulacje pracy osprzętu dokonywane ze stanowiska operatora w kabinie 

 

W przypadku oferowania  używanego urządzenia/maszyny sprzęt ten musi również spełniać  

następujące obostrzenia -  w okresie ostatnich siedmiu lat poprzedzających datę zakupu 

sprzętu przez Zamawiającego używany sprzęt nie został zakupiony z pomocy krajowej lub 

wspólnotowej; cena zakupionego sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i 

jest niższa niż koszt nowego sprzętu o zbliżonych parametrach.   

Ponadto Oferent, w przypadku wybrania jego oferty do realizacji, będzie zobowiązany do 

dostarczenia wyceny uprawionego rzeczoznawcy potwierdzającej oferowaną cenę w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. Niedostarczenie przedmiotowego dokumentu będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty.       

 

Dostarczona maszyna jak i osprzęt musi być po, wykonanym przeglądzie technicznym z 

wymienionymi wszystkimi filtrami i płynami eksploatacyjnymi. 

 

1.2 Pojazd śnieżny: 

- pojazd fabrycznie nowy,  

- posiadający homologację typu T do poruszania się po drogach publicznych  

- silnik o mocy w zakresie 50 – 90 KM 

- pojemność skokowa silnika 650 – 1100 cm 3 

- bezstopniowa skrzynia biegów, biegi typu: super niski bieg L, H, N, R. 



 

 

- układ jezdny: dołączany na 2 lub 4 koła 

- masa własna: 600 - 800kg 

- dopuszczalna masa holowanej przyczepy: 650 - 1000 kg 

- nośność bagażnika: min. 350 kg  

- kabina – dach ‘twardy” otwierana szklana szyba przednia z wycieraczkami i spryskiwaczem 

wraz z instalacją zasilającą, tylne szklane okno, pełne drzwi z otwieranymi szybami bocznymi 

- wspomaganie kierownicy  

- wciągarka linowa  

- gąsienice dedykowane do śniegu wraz z zestawem do montażu   

- ostrzegawcze światła sygnalizacyjne  pomarańczowe wraz z wyłącznikami i okablowaniem   

- hak holowniczy  

 

 

1.3 Frezarka podjazdów do wyciągów narciarskich: 

-  szerokość frezowania w zakresie 70 – 100 cm; 

- wyposażony w finischery o szerokości roboczej w zakresie 70 – 100 cm; 

- napęd z własnego silnika o mocy min. 15 KM; 

- silnik w technologii dwusuwowej; 

- zaczep przystosowany do podłączania do quadów i skuterów śnieżnych; 

- transport urządzenia na płozach.  

 

Maszyny  powinny posiadać oznakowanie CE lub deklarację zgodności producenta z 

odpowiednimi normami. Urządzenie oraz jego osprzęt musi spełniać europejskie normy 

bezpieczeństwa i dopuszczenia do użytkowania. 

 

Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego.  

 

Minimalny okres gwarancyjny na zamawiane urządzenia to 24 miesiące na każde z 

urządzeń/maszyn. Oczekiwany maksymalny okres gwarancyjny na zamawiane urządzenie to 

120 miesięcy. Oferty zawierające krótszy okres gwarancyjny będą pozostawione bez 

rozpatrzenia.  

 

 

W przypadku konieczności przeglądu (naprawy) u Oferenta/Wykonawcy organizacja i koszty 

transportu spoczywają po stronie Oferenta/Wykonawcy. 

  

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa najpóźniej                           

do 1 grudnia 2018 r.  

     

2. Przy wyborze  oferty  Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

 

Lp. Kryterium Waga Sposób obliczania punktów 

1. Cena netto ratraka 

[PLN] 

15 % 

 

Pcr = (Cmin / CR) x 15 

Pcr - liczba punktów dla kryterium „cena ratraka”, 

Cmin - najniższa oferowana cena netto spośród 

ocenianych ofert, 

CR - cena netto rozpatrywanej oferty. 



 

 

2. Cena netto 

pojazdu 

śnieżnego  

[PLN] 

15% Pcp = (Cmin / CR) x 15 

Pcp - liczba punktów dla kryterium „cena pojazdu 

snieżnego”, 

Cmin - najniższa oferowana cena netto spośród 

ocenianych ofert, 

CR - cena netto rozpatrywanej oferty. 

 

3. Cena netto  

frezarki 

podjazdów do 

wyciągów 

narciarskich  

[PLN] 

10% Pcf = (Cmin / CR) x 10 

Pcf - liczba punktów dla kryterium „cena frezarki”, 

Cmin - najniższa oferowana cena netto spośród 

ocenianych ofert, 

CR - cena netto rozpatrywanej oferty. 

 

4. okres gwarancji 

dla wszystkich 

urządzeń  

[miesiące] 

30 % Pg = (GR /Gmax) x 30 

Pg - liczba punktów dla kryterium „okres gwarancji”, 

Gmax - najdłuższy oferowany okres gwarancji   spośród 

ocenianych ofert. Zostanie wskazany na podstawie 

różnice pomiędzy najdłuższym okresem wskazanym w 

złożonych ofertach a minimalnym okresem 

gwarancyjnym (24 miesiące), 

GR - okres gwarancji rozpatrywanej oferty. Ocenie 

polega okres gwarancji stanowiący różnice pomiędzy  

okresem wskazanym w ofercie a minimalnym okresem 

gwarancyjnym (24 miesiące). 

5. reakcja serwisu na 

zgłoszone usterki 
(poprzez realizację 

tego kryterium 

rozumie się czas w 

jakim pojawi się 

serwisant w celu 

naprawy usterki) 
[dni] 

30 % Ps = (Smin / SR) x 30 

Ps - liczba punktów dla kryterium „reakcja serwisu”, 

Smin - najniższa liczba dni reakcji serwisu spośród 

ocenianych ofert, 

SR – ilość dni reakcji serwisu rozpatrywanej oferty. 

 

Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów: 

P = Pcr + Pcp + Pcf + Pg + Ps 

 

P- całkowita liczba punktów 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100. Jeżeli nie można wybrać oferty 

najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymało taką samą ilość punktów, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą łączną ceną za oferowane urządzenia. 

 

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny składanej oferty: 

W cenę propozycji należy wliczyć: 

a) wartość dostawy określonej w oparciu o przedmiot zamówienia, 

b) koszty transportu/dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego. 

 



 

 

Cena podana przez Wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy 

wynikający ze wskazanego terminu w pkt. 2. Wartość przedmiotu zapytania ofertowego jest 

ostateczna i nie podlega zwiększeniu z jakiegokolwiek tytułu. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru, należy dostarczyć lub przesłać w terminie do 

dnia 16.10.2018r., do godz. 10.00 w formie pisemnej lub elektronicznej do siedziby 

zamawiającego, tj., PTUP Koszałka Ireneusz Koszałka Wieżyca 32, 83-315 Szymbark lub na 

adres mailowy koszalkowo@wiezyca.pl 

 
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. W razie złożenia więcej niż jedne 

oferty przez wykonawcę, rozpatrywana będzie pierwsza złożona oferta. Oferty zawierające 

rażąco niska cenę nie będą rozpatrywane. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 

niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Oferencie/Wykonawcy. 
 

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów w przypadkach tego wymagających, 

będzie miał prawo żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści 

oferty. Niezłożenie wyjaśnień we wskazanym terminie spowodują odrzucenie oferty. 

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

a) złożą oświadczenie o akceptacji warunków zamówienia oraz zawarcia umowy na określonych 

warunkach,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 

6. Informacje na temat zakresu wykluczenia. 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe  lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej  lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.   

 
7.  Osoba uprawniona do kontaktów ws. zapytania ofertowego: 

Przemysław Borowski, tel. 058 684 38 16  

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

mailto:koszalkowo@wiezyca.pl


 

 

8. Warunki zmiany umowy. 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących 

powodów: 

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

b) Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta 

c) z powodu działania siły wyższej, tj. tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności 

niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo 

zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, uniemożliwiających 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy 

d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy 

e) Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, 

terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których 

Zamawiający zostanie zobowiązany 

 

9. Kary umowne. 

a) za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,1% wartości brutto złożonej oferty, za każdy dzień opóźnienia. W 

przypadku opóźnienia trwającego ponad 30 dni Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi.  

b) za opóźnienie w realizacji usunięcia wad  lub nie usunięcia ich w wyznaczonym terminie 

przez Zamawiającego w wysokości 0,1% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień opóźnienia. 

c) za rozwiązanie przez Zamawiającego Umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy - 

w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto. 

 

 

10. Kod CPV 34.14.40.00-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 

 

 
        Ireneusz Koszałka  
 
W załączeniu: 
1. Formularz Oferty. 
2. Oświadczenie w sprawie używanego urządzenia/maszyny, będącego przedmiotem oferty.    


