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Zaczernie, 23.03.2017 r. 
 

Fibrain Sp. z o.o. 
Zaczernie 190 F, 
36-062 Zaczernie 
tel. (+48 17) 866 0800 
fax (+48 17) 866 0810 
e-mail: fibrain@fibrain.pl  
……….…………………………….  

Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 3.2.1/230322017 

  
 
Z dnia 23.03.2017 r. na dostawę wózka widłowego na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do 
produkcji innowacyjnych kabli światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych 
parametrach wytrzymałości” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 
  

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
FIBRAIN Sp. z o.o. 
Zaczernie 190 F, 
36-062 Zaczernie 
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

KOD CPV: 42415110-2 
1) Przedmiotem zapytania jest wózek widłowy elektryczny trójkołowy o parametrach nie 

gorszych niż: 
1. Napęd – elektryczny 24V 
2. Udźwig nominalny przy środku ciężkości 500mm – 1500kg 
3. Wysokość wózka – 2055mm 
4. Długość wózka – 1780mm 
5. Szerokość wózka – 990mm 
6. Maszt – potrójny z wolnym skokiem 
7. Wysokość podnoszenia – 4320mm 
8. Wysokość wózka z masztem złożonym – 1960mm 
9. Wolny skok – 1415mm 
10. Wysokość wózka z masztem wysuniętym – 4825mm 
11. Przesuw boczny – niezależny w osprzęcie 
12. Hydraulika – dostosowana do obsługi pozycjonera 
13. Sterowanie hydrauliką – mini dźwignia w podłokietniku 
14. Zabezpieczenie ładunku – krata ochronna 
15. Widła – przykręcane na pozycjonerze 1100mm 
16. Opony przód – super elastyczne niebrudzące 18x7-8 
17. Silnik jazdy – 5,1kW 
18. Silnik podnoszenia – 7,5kW 
19. Oświetlenie – światła robocze przód/tył 
20. Oświetlenie ostrzegawcze – kogut, bluespot/tył 
21. Aktywny system kontroli tylnej osi 
22. Aktywna kontrola kąta pochylenia masztu do przodu 
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23. Aktywna kontrola pochylenia masztu do tyłu 
24. Aktywna synchronizacja układu kierowniczego 
25. Lusterka – panoramiczne wewnętrzne, zewnętrzne 2szt 
26. Akumulator – 24V 1000Ah 2szt 
27. Prostownik – 3 fazowy 24V 130A 
28. Przewód do wymiany baterii 350A 
29. Centralny system uzupełniania elektrolitu 
30. Zbiornik 25l do uzupełniania elektrolitu 
31. Stół dwułozowy do wymiany baterii w wózku 
32. Sygnał cofania – buzer 
33. Pozycjoner wideł 
- niezależny przesuw boczny +/- 100mm 
- udźwig pozycjonera 2000kg na środku ciężkości 500mm 
- zakres pozycjonowania wideł mierzony zewnętrznie 400mm-1000mm 
- szerokość korpusu – 1090mm 
- widły przykręcane 
- długość wideł 1100mm – frezowane pod kątem 45 stopni na górnych wewnętrznych     
   krawędziach 
- krata ochronna ładunku o wysokości 1000mm od poziomu gruntu 
- przekrój wideł 120x40mm 
- klasa zawieszenia ISO 2A 
- liczba wymaganych funkcji hydraulicznych – 2 
- węże oraz szybkozłącza hydrauliczne 
- zabudowa przed karetką z widłami– 175mm 
- własny punkt ciężkości – 205mm 
- ciężar – 355kg 
 

2) Wszędzie gdzie użyto nazw własnych,  towarowych, lub wskazujących na 
rozwiązania konkretnych firm jak i nazw konkretnych certyfikatów, norm itp. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  

 
3) Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 

 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji – dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego nie później niż do 
31.07.2017 roku.  
 
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny netto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
5. Profil jego działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans. 
6. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  
7. Nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z  Zamawiającym. 

 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu. 
2. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  
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3. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej 
umocowaniu prawnym.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
5. Do oferty należy załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. kartę 

katalogową, kartę produktu,  itp.). 
6. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta 

(ew. opisana jego adresem i danymi rejestrowymi), adresem Zamawiającego, oraz 
zapisem: „Dostawa wózka widłowego”. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: Fibrain Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów 
Małopolski, do dnia 04.04.2017 r. do godziny 11.00. Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 04.04.2017 r. o godz. 13.30.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: www.fibrain.pl, 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
oddziale Zamawiającego tj. FIBRAIN Sp. z o. o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 
Głogów Małopolski.  

 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Jeżeli w ofercie nie określono inaczej, oferent jest związany swoją ofertą ważną 30 dni od 

daty oferty.  

 
VII. OCENA OFERT 
 
a) 88% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia).  
 
 
cena mnimalna  
-------------------- x 88 (waga kryterium cena)  
cena oferty  
 
 
b) 12% długość oferowanej gwarancji (nie mniej niż 24 miesiące)  
 
gwarancja minimalna  
----------------------------x 12 (waga kryterium gwarancji)  
gwarancja oferty 
 
 
 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza ilość punktów za wszystkie części 
zamówienia.  
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.fibrain.pl. 
 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Wiesław Marczak pod numerem telefonu 601 397 880 

oraz adresem email: w.marczak@fibrain.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

Do niniejszego zapytania dołączone zostały następujące załączniki: 

1) Formularz oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fibrain.pl/
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

 
 
 
……………………                                                             …………………………….…… 
(pieczęć firmowa wykonawcy)                                                                   (miejscowość, data) 
  
 

 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 
 
 

Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
Fibrain Sp. z o.o. 
Zaczernie 190 F, 
36-062 Zaczernie 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: fibrain@fibrain.pl  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa (Firma)Wykonawcy......................................................................................................... 
Adres 
siedziby.............................................................................................................................  
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….  
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….  
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….  
nr NIP......................................................................................................................................... 
nr REGON.................................................................................................................................. 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 23.03.2017 r. na dostawę wózka 
widłowego na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kabli 
światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych parametrach wytrzymałości” 
dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
 
Gwarancja:………………………… 
 
Cena za całość zamówienia netto....................................zł + .......% podatek VAT, tj. cena 
brutto.....................................zł  
słownie razem netto:................................................................................................................)   
 
Oświadczam, że: 
1. Spełniam warunki zapytania ofertowego; 
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu 

zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń; 
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego; 
4. Oświadczam, że  nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na 

powiązanie kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym; 
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5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami 
określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych; 

6. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty; 
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;  
8. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem. 
 
 
 

 
……………………………………………………… 

Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 


