Poznań, dnia 25.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/05/BE/2018
Postępowanie realizowane na podstawie przepisu art.4d ust.1.pkt1) ustawy Prawo zamówień
publicznych.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa pn.: Użyczenie stanowiska do realizacji
przyspieszonych badań trwałościowych 2 kpl. korpusów układu napędowego zamontowanych na
ciągnikach rolniczych.
Zlecenie obejmuje wypożyczenie stanowiska wraz z kompletną aparaturą do przeprowadzenia
przyspieszonych badań trwałościowych podzielonych na 2 cykle:
• wymuszanie obciążeń pionowych na kołach,
• wymuszanie obciążeń pionowych/poziomych wzdłużnych na TUZ.
Wraz ze stanowiskiem Zleceniobiorca powinien udzielić niezbędnej pomocy przy jego
obsłudze przez cały czas trwania badań.
Badania będą polegać na zadawaniu charakterystyk obciążeń przyłożonych w maksymalnie 5
punktach podparcia ciągnika.
Parametry sygnałów zadawanych mieszczą się w zakresie:
• maksymalna amplituda około +/-50 mm,
• częstotliwość 1 do około 6 Hz (w zależności od stopnia przyspieszenia badań przy
uwzględnieniu możliwości aparatury badawczej),
• maksymalne przyspieszenia do osiągnięcia w punktach mocowania kół ciągnika do około
50 m/s2.
Podczas badań rejestrowane będą naprężenia z około 30 punktów pomiarowych oraz
przyspieszenia z około 5 punktów pomiarowych umieszczonych na badanym korpusie. Ciągnik
dostarczony zostanie z zamocowanymi przez zleceniodawcę czujnikami z wyprowadzonymi
określonymi w późniejszym czasie odpowiednimi przyłączeniami.
Orientacyjne parametry gabarytowe oraz masowe ciągnika przedstawiono poniżej. Elementy
mocowania ciągnika (rys. 1) zostaną dostarczone przez Zamawiającego po wcześniejszych
konsultacjach ze Zleceniobiorcą.

Tab. 1. Wymiary gabarytowe ciągnika
Parametr
Długośc
Szerokość
Wysokość (dach)
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Rozstaw osi

Wymiar [mm]
5400
2500
3000
1900
1900
2900

Tab. 2. Parametry masowe ciągnika
Parametr
Masa ciągnika
Rozkład masy – oś przednia
Rozkład masy – oś tylna

Wymiar [kg]
6300
2800
3500

Rys. 1. Mocowanie ciągnika na stanowisku badań

Kod CPV: 73110000-6

III.

WARUNKI W UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z
przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych,
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
- spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust. 1 pkt 2)
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
IV.

DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczenia z
postępowania - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 i oświadczeniu o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2.

V.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów :
1. Cena
90% cena liczona wg wzoru:
cena najniższej oferty x 90%
cena badanej oferty
2. Termin realizacji
10 % termin realizacji liczony wg wzoru:
termin realizacji najkrótszy
termin realizacji badanej oferty x 10 %

VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie 2 miesiące od daty złożenia zamówienia.

VII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: ujma@pimr.poznan.pl
- pocztą tradycyjną ,kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 4.06.2018 r. do godz. 12,00.
Osoby do kontaktu:
- w sprawach formalnych: Justyna Ujma tel. 618712258
- w sprawach technicznych: Krzysztof Zembrowski tel. 618712230
VIII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
Załącznik n r 3 - Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

