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(pieczęć Zamawiającego)
Nr wniosku 272.1/208/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Stadion Miejski" Sp. z c c , ul. Słoneczna 1,15-323 Białystok w imieniu którego działa Zarząd Spółki zaprasza
do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość szacunkowa nie przekracza określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłączonej ze stosowania przepisów przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
1. Określenie przedmiotu zamówienia : Dostawa elektrycznego wózka widłowego, magazynowego
do Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być
fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, nadający się do użytku zgodnie
przeznaczeniem oraz powinien spełniać następujące wymagania:
a) udźwig nie mniej niż 1200 kg (w odległości 600 mm od masztu
b) proporcjonalne podnoszenie,
c) widły o długości nie mniej niż 1150 mm,
d) szerokość/grubość wideł nie mniej niż 150/70 mm,
e) maszt o wysokości podnoszenia nie mniej niż 2500 mm,
f) szerokość maszyny nie większa niż 800 mm,
g) koła jezdne nie wychodzące poza obrys maszyny,
h) rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r.,
i) bateria o parametrach nie mniejszych niż 24\//180Ah,
j) ładowarka akumulatora,
k) wysokość całkowita przy złożonym maszcie nie więcej niż 1800 mm,
I) deklaracja CE,
2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.12 .2015 r.
3. Inne wymogi Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Wykonawca udzieli
Zamawiającemu minimum 12-miesięcznej gwarancji jakości przedmiotu umowy, liczonej od dnia dostawy
przedmiotu umowy.
4. Kryteria wyboru: np. cena - 100%,
5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
na zewnątrz.
6. Oferta winna zawierać: Wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia
o zamówieniu.
7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w „Stadion Miejski" Sp. z o.o., w Białymstoku ul. Słoneczna
1,15-323 Białystok, Sekretariat / przesłać pocztą elektroniczną* na adres akurcewicz(a)stadion.bialystok.pl do
dnia./f.9,.11.2015. r.dogodź. 14:00,
8. Osobą do kontaktu z wykonawcami: Marcin Pochodowicz, tel. 85 654 86 24
9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu kryteria wyboru
określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 10. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku
postępowania.
10. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

