Zapytanie ofertowe.
I. ZAMAWIAJACY
Przedsiębiorstwo Handlowe „RABA”
Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz
Spółka Jawna
ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki
NIP: 844-000-65-60, REGON: 790000873
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki do siedziby firmy przy ul.
Kolejowej 10, 16-420 Raczki. Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działania 1.4:
Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Specyfikacja i parametry techniczne oraz właściwości użytkowe, które musi spełniać koparkoładowarka, a które w ofercie muszą bezwzględnie zostać potwierdzone przez Oferującego:
Wydajność pompy wielotłoczkowej - 126 l-min
Ciśnienie: 227 bar
Głębokość kopania: min. 5.85
Siła wyrywająca na łyżce ładowarkowej: 60,0 kN
Pojemność łyżki ładowarkowej: ok. 1,03












napęd na cztery koła 4x4 AWD,
łyżka ładowarkowa otwierana hydraulicznie do pozycji spycharkowej z widłami
układ koparkowy teleskopowy, przesuwny na szerokości maszyny,
automatyczne poziomowanie łyżki ładowarki
układ amortyzacji łyżki ładowarkowej
funkcja automatycznego powrotu do pozycji kopania
wysuwana część wewnętrzna ramienia koparkowego
hydrauliczna pompa wielotłoczkowa
sterowanie dżwigniami
cztery koła równe 16,9x24
skręt obu osi

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Termin realizacji dostawy – do 30.09.2014 r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien podać całościowa kwotę netto za przedmiot zamówienia.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta oraz numer NIP,
- podpisana przez wykonawcę.
W przypadku wyboru oferty udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie
pisemnej.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
raba8@interia.pl, faksu na nr: + 48 875685867, poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiście na
adres: ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki do dnia 2014-07-11.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2014-07-12, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 11:00 w siedzibie firmy PH RABA Sp. J..
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 100%
2. Udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Leszek Radzaj pod numerem telefonu + 48 604483176 oraz
adresem email: raba8@interia.pl lub Roman Grzegorz Bartoszewicz pod numerem telefonu
+ 48 604483187 oraz adresem email: raba8@interia.pl

