ZK/1/08/2017
Załącznik nr 2

Zamawiający
Pol - stone Sp. z o.o.,
ul. Szmaragdowa 8 lok. 1,
26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty
wspólnej:

…………………………………………………

Siedziba:

…………………………………………………

Województwo:

…………………………………………………

Adres poczty elektronicznej:

…………………………………………………

Strona internetowa:

…………………………………………………

Numer telefonu:

…………………………………………………

Numer faksu:

…………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „W Zakup maszyn i urządzeń dla Pol stone Sp. z o.o.” oferuję wykonanie zamówienia:
Część 1 Zakup linii technologicznej do płukania i kruszenia.
za cenę …………………………..PLN brutto.
Oferuję urządzenia zgodne z poniższym zestawieniem::

1

Parametry oferowane
Lp.

Nazwa
urządzenia

Wymagania zamawiającego

(podać zakres/opisać/ potwierdzić słowem
TAK spełnienie wymaganego parametru) /
ewentualnie maka / model / typ urządzenia

1

Kosz zasypowy

Rodzaj

dozujący

0/400

surowca:

kamień

mm,

stopień

zanieczyszczenia min 40%,
podajnika

wydajność

wibracyjnego min. 150 t/h,
dla

nadawy

zanieczyszczonej

≤

15%,

zabezpieczająca,

krata
konstrukcja

zbiornika

umożliwiająca
podajnika

zabudowę
zgrzebłowego,

pojemność

min.

podajnik

14

m3,

wybierający

wibracyjny,

wydajność

regulowana, zasilanie 11kW,
400V, 50Hz.
2

Przenośnik

Rodzaj

surowca:

taśmowy

0/200 mm, wydajność min

nadawny

150 t/h, konstrukcja trasy:
ceownik

kamień

gorącowalcowany,

długość transportowa min. 24
m, szerokość taśmy min. 800
mm.
3

Przesiewacz

Rodzaj

wstępny

0/200

surowca:

kamień

mm,

zanieczyszczenia

stopień
min.

do

40%, wydajność min 150 t/h
dla

nadawy

zanieczyszczonej
120

ton

≤ 15%,

dla

nadawy

zanieczyszczonej ≤ 20%, 80
t/h

dla

zanieczyszczonej

nadawy
≤

40%,

przesiewacz dwupokładowy.

2

4

Płuczka wstępna

Rodzaj surowca: kamień 090 mm, wydajność min. do
150 t/h.

5

Płuczka wtórna

Rodzaj surowca kamień 0-90
mm, wydajność min. do 120
t/h.

6

Przesiewacz

Rodzaj surowca: kamień 0-

odwadniający

90 mm, wydajność min. do
80

t/h,

przesiewacz

jednopokładowy,

rzeszoto

przystosowane do zabudowy
poliuretanowych

podkładów

sitowych.
7

Przesiewacz

Rodzaj surowca: popłuczyny

zanieczyszczeń

z

płuczek

wydajność

mieczowych,
min.

40

t/h,

przesiewacz
jednopokładowy.
8

Przenośnik

Rodzaj

surowca:

kamień

2/90 mm, min. wydajność do
100

t/h,

rodzaj

taśmy

standardowa
trzyprzekładkowa,
transportowa

długość
25

m,

szerokość taśmy min. 600
mm.
9

Przesiewacz

Rodzaj surowca: kamień 2-

frakcyjny

90 mm, wydajność min. do
100

t/h,

przesiewacz

trzypokładowy.
10

Przenośnik

Rodzaj surowca: kamień 2/8

odstawczy

mm, wydajność min. do 80
t/h, długość transportowa min
25 m.

11

Przenośnik

Rodzaj

surowca:

kamień

odstawczy

8/16 mm, wydajność min. do
60 t/h, długość transportowa
min 25 m.

12

Przenośnik

Rodzaj

surowca:

kamień

3

nadawy

16/90 mm, wydajność min.
do

50

t/h,

długość

transportowa min. 17 m.
13

Przesiewacz

Rodzaj surowca: kamień 16-

nadziarna

90 mm, wydajność min. do
50

t/h,

przesiewacz

jednopokładowy.
14

Przenośnik

Rodzaj

surowca:

nadziarna na

22/90 mm, wydajność min.

kruszarkę

do

50

kamień

t/h,

długość

transportowa min. 15 m.
15

Przenośnik

Rodzaj

odstawczy

16/22 mm, wydajność min.
do

surowca:
20

kamień

t/h,

długość

transportowa min. 15 m.
16

Przenośnik z

Rodzaj surowca: kamień po

kruszarki

kruszarce,
do

wydajność

50

t/h,

min.

długość

transportowa min. 15 m.
17

Pompa wody

Wysokość podnoszenia min

czystej

40 m, (4 bar), wydajność
min. 300 m3/h.

18

Zestaw

Ilość komór: 3 , dozownik

roztwarzania i

granulatu

dozowania

wydajności

polielektroli

nierdzewnej,
dozująca

o

regulowanej
ze

stali
pompa

o

regulowanej

wydajności.
19

Kruszarka

Surowiec:

udarowa

dolomitowy
wydajność
podanie

kamień
płukany,
min
surowca

40t/h,
ze

zbiornika buforowego, odbiór
kruszywa

przenośnik

taśmowy.
20

Kosz buforowy

Surowiec:
dolomitowy

kamień
płukany

16/180

mm, min. pojemność 8 m3,
czujnik poziomów kruszywa,

4

starowanie
wybierającym

przenośnikiem
w

funkcji

poziomów kruszywa.
21

Przenośnik

Rodzaj

kruszywa:

kamień

dolomitowy po przesiewaczu
nadziarna

15/100

mm,

temperatura materiału do +
35 °C, wydajność min. do 60
t/h,

długość

transportowa

min. 9 m.

Część 2 Zakup betoniarni wraz z silosami.
za cenę …………………………..PLN brutto
Oferuję urządzenia zgodne z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa

Wymagania zamawiającego

urządzenia

Parametry oferowane
(podać zakres/opisać/ potwierdzić
słowem TAK spełnienie
wymaganego parametru) /
ewentualnie maka / model / typ
urządzenia

1

Mieszarka

Zdolność załadunku min. 3000 litrów, 4700 kg, beton
wibrowany min. 2000 litrów, mieszadła min. 12 (Nr),
moc mieszarki min. 2 x 35 kW, moc centralki
oleodynamicznej min. 1,5 kW, maksymalna wielkość
kruszyw min. 0-150 mm.

2

Węzeł

Załadunek kruszyw: kruszywa max. wielkość cząstek

betoniarski

6 cm, leje zasypowe min. 5, pojemność min 120 m3,
system ważenia kruszyw min. poj. 10 000 kg,
Zasobnik wody min 1000 litrów.

3

Silosy

Część 3 Zakup koparki gąsiennicowej.
za cenę …………………………..PLN brutto

5

Oferuję urządzenia zgodne z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa

Wymagania zamawiającego

Parametry oferowane

urządzenia

(podać
słowem

zakres/opisać/

potwierdzić

TAK spełnienie wymaganego

parametru) / ewentualnie maka / model /
typ urządzenia
1

Koparka

Moc silnika min 160 KM, zasięg ramienia

gąsiennicowa

co najmniej 9 m, możliwość podłączenia
nożyc, młota, łyżki skarpowej,

koparka

cykl miejski.

1. Oświadczam, że uważam się za związany przedstawioną ofertą w okresie 30 dni od terminu
składania ofert. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia oraz z opisem przedmiotu
zamówienia jak również z wszystkimi załącznikami i uzyskałem niezbędne do złożenia oferty
informacje.
2. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w
ogłoszeniu oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że powyżej podana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Akceptuję warunki płatności.
5. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności oraz
terminowo,
6. Oświadczam, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
Adres:……………………………………………………………………………..
Numer faksu:………………………………………………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………..
OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1. Imię / nazwisko: ……………………………… tel. kontaktowy …………………………………, faks:
……………………………
zakres odpowiedzialności ………………………………………………

6

2. Imię / nazwisko: ……………………………… tel. kontaktowy …………………………………, faks:
……………………………
zakres odpowiedzialności ………………………………………………

……………… dnia………………………………

…………………………………

7

