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OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości kwoty poniżej progu unijnego
1. Pełna nazwa zamawiającego
Instytut Zootechniki- Państwowy Instytut Badawczy
31-047 Kraków, ul. Sarego 2
Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice
tel.: (0-65) 529-91-92 / faks: (0-65) 529-94-64
REGON 000079728-00093 NIP 675-000-21-30
2. Ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na:
dostawę i uruchomienie ładowarki teleskopowej – wersja rolnicza
CPV: 16120000-2
Wspólny Słownik Zamówień
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiamy ładowarkę teleskopową – wersja rolnicza.
Wymagane parametry techniczne:
- maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2018,
- moc znamionowa silnika od 105 kW do 115 kW,
- pojemność skokowa silnika max. 4,9 litra,
- chłodzenie silnika cieczą,
- emisja spalin zgodnie z normą Stage 4 (tier 4),
- przekładnia Powershift (6 biegów), biegi przełączane pod obciążeniem bez użycia
sprzęgła,
- przednia i tylna oś napędowa,
- zbiornik paliwa min. 145 litrów,
- masa ładowarki niemniej niż 7500 kg,
- ogumienie firmy Michelin 460/70/R24,
- pompa hydrauliczna o wydajności minimum 135 litrów/min,
- maksymalny udźwig 4100 kg,
- wysokość podnoszenia 7 metrów,
- hydrostatyczny układ kierowniczy ze wspomaganiem,
- amortyzacja w położeniach krańcowych (podnoszenie i cofanie podnośnika),
- zwiększona średnica przewodów układu podnoszenia(opuszczania i wysuwania) cofania
z ½” na 5/8”,
- automatyczny system płynnej jazdy (amortyzacja ramienia teleskopu),
- hydrauliczne zapinanie narzędzi z kabiny operatora,

- złącze (zaczep), manualny,
- światła robocze LED tył i przód,
- światła robocze na wysięgniku,
- wentylator silnika z funkcją zmiany kierunku obrotu,
- klimatyzacja kabiny,
- obrotowe światło ostrzegawcze,
- fotel z zawieszeniem pneumatycznym,
- zestaw radiowy w kabinie,

Osprzęt:
- łyżka do ziarna – szerokość 235 cm do 245 cm (pojemność od 2,0 m3 do 2,4 m3),
- łyżka z chwytakiem (siłowniki z tyłu) – szerokość 220 cm do 240 cm
(pojemność od 1,9 m3 do 2,2 m3).
4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15-10-2018r.
5. Termin płatności – płatność w dwunastu równych miesięcznych ratach
nieoprocentowanych. Pierwsza rata płatna będzie w następnym
miesiącu od daty dostawy maszyny
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
8. Wadium: nie jest wymagane
9. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych
10. Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty
11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.zdpawlowice.pl
Dostępna również w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6

12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
Roman Kozyra
13. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1, ust.5
pkt.1 ustawy Pzp).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia
14. Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba zamawiającego pokój nr 2 - Sekretariat
Termin – 26-06-2018 r. do godz. 1200

15. Termin i miejsce otwarcia ofert:
26-06-2018 r. godz. 1215
Siedziba zamawiającego - pałac, oficyna lewa, pokój nr 3, parter
16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %)

- cena 100%
17. Termin związania z ofertą:
30 dni
18. Numer sprawy - nadany przez zamawiającego
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