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Rzeszów, 14.07.2014 r. 
 

P.H. ELMAT Sp.z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800 
fax (+48 17) 866 0810 
e-mail: elmat@elmat.pl  
 
……….…………………………….  

Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 4.6/14.07.14 

 
 

Z dnia 14 lipca 2014 r. dostawę wózka widłowego na  potrzeby projektu pn. „Wdrożenie 
wynalazku – pasywnego konwertera optycznego do działalności gospodarczej P.H. ELMAT 
Sp. z o. o. ", Program  Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  2007-2013.  

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 
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 niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa wózka widłowego, 

czołowego parametrach nie gorszych niż: 
 

 Udźwig nominalny: nie mniej niż 2000 kg. 

 Udźwig rzeczywisty: nie mniej niż 1200 kg. 

 Wysokość podnoszenia: nie mniej niż 4000 mm. 

 Minimalna wysokość masztu w stanie złożonym: nie mniej niż 2000 mm. 

 Wolny skok (bez osłony ładunku): 1500 mm. 

 Maksymalna wysokość konstrukcyjna masztu (z osłoną ładunku): nie mniej niż 
6000 mm. 

 Widły: długość -  nie mniej niż 1200 mm, system automatycznego poziomowania 
wideł. 

 Silnik: min. moc 38 kW, min. poj. 2200 cm2  

 Fabryczna instalacja LPG. 

 Średnica kierownicy: 25 cm-35 cm 

 System kontroli tylnej osi oraz kata przechylenia masztu w przód i w tył. 

 Koła elastyczne z nieprzebijanego materiału. 

 Osłona ładunku. 

 System hamulcowy  z funkcją hamulca dojazdowego. 

 Oświetlenie przednie, tylne światła zespolone,  

 Światło ostrzegawcze pulsujące. 

 Automatyczna synchronizacja układu kierowniczego. 

 Kabina ogrzewana z systemem wykrywania obecności operatora. 

 Wyświetlacz z systemem diagnostycznym. 

 Regulowana kolumna kierownicy.  
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 Średnica kierownicy: 25-35 cm. 

 Fotel operatora regulowany w 3 płaszczyznach. 

 Wodoodporne złącze elektryczne. 

 Wykonawca zapewnia w cenie wózka widłowego badania Urzędu Dozoru 
Technicznego. 

 Wykonawca udziela gwarancji na min. 12 miesięcy. 

 Wykonawca pokryje wszelkie koszty dostawy i montażu zamawianego sprzętu. 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.09.2014 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. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,  
2. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę 

oferuje wykonawca.    
3. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  
4. 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 i jej 
umocowaniu prawnym,  

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,  
6. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta 

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

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

osobiście na  adres: P.H.”ELMAT” Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 
Głogów Małopolski, do dnia 28.07.2014 r. do godziny 11.00. Datą złożenia oferty jest  
dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 28.07.2014 r. o godz. 11.30.  
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 stronie: www.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

oddziale Zamawiającego tj. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski.  
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 
VII. OCENA OFERT 
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Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia). 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.elmat.pl oraz poprzez wywieszenie 
ogłoszenia o wyborze wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Rafał Kalisz pod numerem telefonu 17 8660802 oraz 

adresem email: r.kalisz@elmat.pl 

Do niniejszego zapytania dołączony został formularz oferty. 
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
 
………………………………………       …………………………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy)               miejscowość  data  

  
OFERTA WYKONAWCY 

 
 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.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 nr 4.6/14.07.14 z dnia 14.07.2014 r.  na 
dostawę wózka widłowego na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie wynalazku – pasywnego 
konwertera optycznego do działalności gospodarczej P.H. ELMAT Sp. z o. o. ", Program  
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:  
-  dostawę wózka widłowego na  potrzeby projektu pn. „Wdrożenie wynalazku – pasywnego 

konwertera optycznego do działalności gospodarczej P.H. ELMAT Sp. z o. o. ", Program  

Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  2007-2013 

za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł  
(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i realizacji 
zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym 
podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu 
Ofertowym. 
4.  Warunki płatności 30 od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  
5.  Załącznikiem do niniejszego formularza stanowiącym integralną część oferty jest 
szczegółowa specyfikacja  oferowanego przedmiotu dostawy. 

 
……………………………………………………… 

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

 


