Bydgoszcz, 14.03.2018r.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Bydgoszczy
ul. Toruńska 57 a
85-023 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert cenowych na:
Zakup mobilnego zestawu do ochrony wód
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie mobilnego zestawu do ochrony wód(komplet)
Parametry techniczne/pozostałe informacje mobilnego zestawu do ochrony wód :
1. Łódź : 2 szt., łódź dwuskorupowa, długość min 3,90 m, szerokość min 147 cm, , min 4 osobowa, płaskie
dno, komora wypornościowa, bakista dziobowa i rufowa, 3 knagi, jedna na dziobie i dwie na rufie, wzmocnienie pod
silnik na rufie, 4 relingi ze stali nierdzewnej, korek do odpływu wody z kadłuba, para wioseł do każdej łodzi, ucho
ze stali nierdzewnej na dziobie i rufie, certyfikat CE, gwarancja 24 miesiące.
2.

Przyczepa podłodziowa : 2 szt., ładowność min 520kg, rolki denne min 3 sztuki(w tym jedna
uchylna), 4 podpory boczne, maksymalna długość łodzi 4,5 m, konstrukcja cynkowana ogniowo,
wciągarka z dziobnicą i liną, koło podporowe, koło zapasowe wraz z uchwytem, listwa lampowa
demontowalna, instalacja elektryczna z wtyczkami 7 biegunowa, gwarancja 24 miesiące.

3.

Silnik elektryczny : 1 szt., uciąg - 55 lbs, napięcie 12V, 5 biegów do przodu, 3 do tyłu, cyfrowy
maximiser, miernik stopnia naładowania akumulatora, teleskopowa rączka(rumpel), kompozytowe
ramię, montowanie lewarowe z zatrzaskiem, śruba Power Prop , gwarancja 24 miesiące.

4.

Akumulator : 2 szt., żelowy, 120 Ah, 12 V, możliwość pracy w dowolnej pozycji, odporny na
niskie i wysokie temperatury(zakres temp. pracy od – 200C do + 500C), gwarancja 24 miesiące.

5.

Prostownik/Ładowarka do akumulatora : 2 szt., do akumulatorów żelowych, ładowarka z mikroprocesorem,
wybór prądu ładowania, 2,8, 12 A, wyświetlacz LCD, tryb odsiarczania, zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
wentylator wejście 230V~50 Hz, 2,1A, wyjście 6/12V 2A, 8A, 12A, waga 1,20kg, wymiary 25x25x10cm,
certyfikat CE, gwarancja 24 miesiące.

6.

Silnik spalinowy : 1 sztuka, moc maksymalna 4 kM, ciężar 23,5 kg, pojemność skokowa 138 cm3, kolumna
silnika standardowa do pawęży o wysokości 381 mm, liczba cylindrów 1, układ zasilania gaźnik, pozycja do
pływania w płytkiej wodzie, tulejowe mocowanie silnika, pojemność misy olejowej 0,7 l., gwarancja 24 miesiące.

specyfikacje, homologacje, gwarancje i inne
Pytania/ Termin i miejsce złożenia oferty:
•

termin składania ofert mija 28.03.2018 r. do godz. 9.00

•

ofertę należy wysłać na podpisanym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania

•

oferta może być złożona :
o

osobiście: ul. Toruńska 57a w Bydgoszczy (ważna data i godzina wpływu zgłoszenia do
biura),

o

za pomocą poczty e-mail (scan podpisanego formularza): dyrektor@opzw.bydgoszcz.pl,

o

pocztą tradycyjną,

o

kontakt: Arkadiusz Nicpoń, Tel. 668 33 98 96

Warunki wyboru wykonawcy:
- cena – 100%
- Zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę na podstawie zgłoszeń (ważne tylko podpisane zgłoszenie na
formularzu stanowiącym załącznik do zapytania)
- Zamawiający nie przewiduje częściowej realizacji zamówienia przez Oferenta
- W ramach realizacji zamówienia dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres zamawiającego nastąpi
transportem dostawcy bądź przesyłką kurierską na koszt dostawcy.
- Gwarancja min 24 miesiące

Ogólne warunki zapytania:
- termin realizacji zamówienia – IV/V 2018r.
- forma płatności: przelew bankowy(termin 21 dni) po realizacji całości/kompletu zamówienia,
podpisanym protokole zdawczo-odbiorczym oraz prawidłowo wystawionej fakturze. Nie przewiduje się
wpłaty zaliczki.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania
przyczyn
- Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej

