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Zaczernie, 23.05.2017 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 3.2.1/230522017 

  
 
Z dnia 23.05.2017 r. na dostawę Wózków narzędziowych szt. 5 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:  44511000-5 

Przedmiotem zapytania są wózki narzędziowe (szt. 5), o następującej specyfikacji: 

Wózek warsztatowy wyposażony  w blat o grubości 18 mm z powłoką antypoślizgową, 5 
szuflad i jedną szafkę zamykaną drzwiami oraz koła o średnicy O80 z gumą. 

Korpus wózka wykonany  z blachy min. 1 mm . Drzwi ze wzmocnieniem wyposażone w 
zamek kluczowy z ryglowaniem w jednym punkcie, wykonane z blachy min. 0,8 mm. W 
komorze z drzwiami 1 półka wykonana z blachy min. 0,8 mm. 

Szuflady zamykane zamkiem kluczowym, wyposażone w prowadnice teleskopowe o max. 
udźwigu 80 kg. Fronty szuflad wykonane są z blachy 1 mm, a szuflady z blachy min. 0,8 mm. 
Wózek malowany jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 
(jasny popiel) - korpus, oraz RAL 6033 (miętowy zielony) -drzwi / szuflady. 

Każdy z wózków wyposażony w: 

Wózek warsztatowy 1: 

Lp Opis towaru 
Ilość 

JdnM 

1 Nożyczki do KEVLARU 160MM  1 szt 

2 Młotek ślusarski din 1041  1 szt 

3 Czarny młotek gumowy 455 g  1 szt 

4 
Szczypce wygięte 170 mm z rękojeścią dwukomponentową, dożywotnia 
gwarancja  1 szt 



 

2 

 

5 Wkrętak płaski z końcówką płaską 3,0 mm x 100 mm dożywotnia gwarancja  1 szt 

6 
Zestaw kluczy sześciokątnych metrycznych z wykończeniem fosforanowanym 
(czarnym) z długim ramieniem z końcówką kulistą 1,5-10mm, 9 szt. 
Dożywotnia gwarancja  

1 szt 

7 
Szczypce tnące boczne 160 mm z rękojeścią dwukomponentową dożywotnia 
gwarancja  1 szt 

8 Pojemnik magazynowy - kuweta czarna o wymiarach 110x165x75mm 6 szt 

9 
Nożyce do cięcia przewodów z zintegrowaną sprężyną i zapadką blokującą, 
180 mm dożywotnia gwarancja  1 szt 

10 Nożyce do cięcia kabli 500mm do 150mm2  1 szt 

11 Pęseta odgięta  1 szt 

12 Pinceta precyzyjna ze szpilką prowadzącą  1 szt 

 

 

Wózek warsztatowy 2: 

Lp Opis towaru 
Ilość 

JdnM 

1 Młotek ślusarski din 1041  1 szt 

2 Czarny młotek gumowy 455 g  1 szt 

3 Szczypce tnące boczne do cięcia drutu, 200 mm dożywotnia gwarancja 1 szt 

4 
Szczypce tnące boczne 140 mm z rękojeścią dwukomponentową dożywotnia 
gwarancja 1 szt 

5 
Szczypce wydłużone 200 mm z rękojeścią dwukomponentową  dożywotnia 
gwarancja 1 szt 

6 Obcęgi stolarskie, 200 mm dożywotnia gwarancja 2 szt 

7 Nóż łamany z ostrzem 18 mm  1 szt 

9 Czop przesuwny 1/2" dożywotnia gwarancja 2 szt 

10 Nasadka 1/2" 17 mm dożywotnia gwarancja 2 szt 

11 Nasadka 1/2" 19 mm dożywotnia gwarancja 2 szt 

12 Nasadka 1/2" 21 mm dożywotnia gwarancja  2 szt 

13 Nasadka 1/2" 24 mm dożywotnia gwarancja 2 szt 

 

 

Wózek warsztatowy 3: 

Lp Opis towaru 
Ilość 

JdnM 

1 
Szczypce tnące boczne do cięcia drutu do4mm, 200 mm dożywotnia 
gwarancja 1 szt 

2 
Szczypce tnące boczne 160 mm z rękojeścią dwukomponentową dożywotnia 
gwarancja  1 szt 

3 Młotek ślusarski din 1041  2 szt 

4 Pędzel angielski 36 1 szt 

5 Pędzel angielski 63 1 szt 

6 Nożyce do blachy, prawe dożywotnia gwarancja  1 szt 

7 Nożyczki do KEVLARU 160MM  2 szt 

8 
Szczypce uniwersalne 160 mm z rękojeścią dwukomponentową dożywotnia 
gwarancja  1 szt 

9 Przymiar zwijany 2mx16mm  1 szt 

10 Nasadka 1/2" 13 mm dozywotnia gwarancja 2 szt 

11 Nasadka 1/2" 17 mm dożywotnia gwarancja 2 szt 

12 Nasadka 1/2" 19 mm dożywotnia gwarancja  2 szt 

13 Zestaw wkrętaków, 6 szt. Płaskie i krzyżakowe, dożywotnia gwarancja  1 szt 

14 

Obcinak do kabli miedzianych i aluminiowych 185 mm, zakres do 13 mm, do 

kabli miedzianych i aluminiowych, twardość ostrzy 52-54HRC 

 

1 szt 
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15 Nożyce do cięcia kabli 165mm  1 szt 

16 Pilnik półgładzik okrągły 250 mm z uchwytem  1 szt 

17 Nóż łamany z ostrzem 18 mm  2 szt 

18 Komplet kluczy płasko-oczkowych 6-19mm 42/B9 9szt 1 szt 

19 Klucz imbusowy długi z kulką 2.5mm  2 szt 

20 Klucz imbusowy długi z kulką 3.0mm  2 szt 

21 Klucz imbusowy długi z kulką 10.0mm  1 szt 

22 Tarnik do drewna półokrągły, długość 300mm, przekrój 28mm*9mm 1 szt 

23 Czop przesuwny 1/2" dożywotnia gwarancja  2 szt 

24 Zestaw kluczy trzpieniowych długich z kulką  1 szt 

 

 

 

Wózek warsztatowy 4: 

Lp Opis towaru 
Ilość 

JdnM 

1 
Obcinak do kabli miedzianych i aluminiowych 185 mm, zakres do 13 mm, do 

kabli miedzianych i aluminiowych, twardość ostrzy 52-54HRC 
1 szt 

2 Nożyce do cięcia kabli 165mm  średnica kabla 15mm 1 szt 

3 
Grzechotka z blokadą 1/4", 36 zębów stal chromowo wanadowa. Dożywotnia 
gwarancja 1 szt 

4 Nasadka 6-kątna 1/4" 13 mm  dożywotnia gwarancja 1 szt 

5 
Klucz trzpieniowy typu T, z trzema 6-kątnymi końcówkami męskimi 2.5 mm 
dożywotnia gwarancja 1 szt 

6 Nożyce do blachy, prawe dożywotnia gwarancja 1 szt 

7 Przecinak 6,5 mm x 125 mm  1 szt 

8 Magnetyczny zasobnik na części, 239 x 137 x 30mm dożywotnia gwarancja  1 szt 

9 Pokrętło grzechotkowe do gwintowników M3-M10 dożywotnia gwarancja  1 szt 

10 
SZCZYPCE: długość 40 mm ZAKRES SEGERÓW: 12 mm - 25 mm 

GRUBOŚĆ KOŃCÓWEK: 1.3 mm 
1 szt 

11 
Wykrętak do urwanych śrub i szpilek M3-m6  

1 szt 

12 
Wykrętak do urwanych śrub i szpilek M8-M11  

1 szt 

13 Wyciskacz pistoletowy (tuba) do silikonu  1 szt 

14 Lampa LED elastyczna na magnesie, bateryjna 1 szt 

15 Zestaw wkrętaków, 6 szt.  Płaskie, krzyżakowe dożywotnia gwarancja. 1 szt 

 

 

Wózek warsztatowy 5: 

Lp Opis towaru 
Ilość 

JdnM 

1 
Obcinak do kabli miedzianych i aluminiowych 185 mm, zakres do 13 mm, do 

kabli miedzianych i aluminiowych, twardość ostrzy 52-54HRC 
1 szt 

2 Nożyczki do KEVLARU 160MM  1 szt 

3 Młotek ślusarski din 1041  500g 1 szt 

4 Czarny młotek gumowy 455 g  1 szt 

5 
Szczypce wygięte 170 mm z rękojeścią dwukomponentową dożywotnia 
gwarancja  1 szt 

6 
Zestaw kluczy sześciokątnych metrycznych z wykończeniem fosforanowanym 
(czarnym) z długim ramieniem z końcówką kulistą 1,5-10mm, 9 szt.  
Dożywotnia gwarancja 

1 szt 

7 
Szczypce tnące boczne 160 mm z rękojeścią dwukomponentową  dożywotnia 
gwarancja  1 szt 

8 Nożyce do cięcia kabli 165mm  średnica kabla 15mm  1 szt 

9 Pęseta odgięta 1 szt 
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1. Wszędzie gdzie użyto nazw własnych, towarowych, lub wskazujących na rozwiązania 
konkretnych firm jak i nazw konkretnych certyfikatów, norm itp. Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne.  

2. Oferta zawiera ceny z montażem. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Dostawa do 15.07.2017 r. 
 
 
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.  
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 regałów magazynowych część ….”. 

 
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 01.06.2017 r. do godziny 11.00. Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 01.06.2017 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.  
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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) 10% długość oferowanej gwarancji na wózek (sam wózek) - nie mniej niż 12 miesięcy 
 
gwarancja minimalna  
----------------------------x 10 (waga kryterium gwarancji)  
gwarancja oferty 
 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza ilość punktów. Każda część będzie 
oceniana oddzielnie. 
 
 
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. Marek Sokołowski pod numerem telefonu 17 74 09 791 

oraz adresem email: m.sokolowski@fibrain.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

Do niniejszego zapytania dołączone zostały następujące załączniki: 

1) Formularz oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fibrain.pl/


 

6 

 

 
 
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 23.05.2017 r. na dostawę Wózków 
narzędziowych szt. 5 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. 
 

Lp. Towar Cena netto Cena brutto 

1 Wózek warsztatowy 1   

2 Wózek warsztatowy 2   

3 Wózek warsztatowy 3   

4 Wózek warsztatowy 4   

5 Wózek warsztatowy 5   

 SUMA:   
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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; 
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 


