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Wszyscy wykonawcy

Zapytanie ofertowe
postępowanie o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty 30 000 euro na roboty budowlane

I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822 234 35 90, REGON: 146274371,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja linii diagnostycznej stacji kontroli
pojazdów w CKZIU”
Demontaż i montaż linii diagnostycznej IWO Scrin 2 znajdującej się w Ośrodku Mechaniki
i Diagnostyki Pojazdowej CKZiU przeznaczonej do prowadzenia procesu dydaktycznego
i wykorzystania do urzędowych badań technicznych (wymagany certyfikat zgodności oraz deklaracja
CE). Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań przeprowadzających
badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 Nr 40 Poz. 275), i projektu ustawy prawo o ruchu
drogowym nakładający na przedsiębiorcę prowadzącego stację obowiązek:
b/ prowadzenia rejestru badań technicznych pojazdów z wykorzystaniem systemu informatycznego
– informacje związane z przeprowadzaniem każdego badania technicznego pojazdu będą
przekazywane do Dyrektora TDT jako organu nadzoru. Stacje kontroli pojazdów będą zobowiązane
do archiwizowania i przechowywania przez okres jednego roku wyników badań z czterech
wskazanych urządzeń kontrolno–pomiarowych, celem przedstawienia ich do zatwierdzenia w trakcie
kontroli.

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI URZĄDZENIA ROLKOWEGO:
 Mechaniczna blokada bębnów rolkowych działająca, gdy urządzenie jest wyłączone
 Blokada bębnów włączana zdalnie do wyjazdu badanym samochodem ze stanowiska
 Duża długość bębnów rolkowych pozwalająca na badanie pojazdów samochodowych o
różnej rozpiętości rozstawów kół
 Przystawka do pomiaru nacisku na dźwignię hamulca ręcznego w motocyklach
 Urządzenie rolkowe dające możliwość badania pojazdów 4x4
WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI URZĄDZENIA DO BADANIA SKUTECZNOŚCI TŁUMIENIA ZAWIESZENIA POJAZDÓW
 Możliwość użycia urządzenia zarówno w trybie pomiarowym, jak i w trybie diagnostycznym
przewidzianym jako możliwość obserwowania przemieszczeń elementów zawieszenia i
układu kierowniczego w symulowanych warunkach drogowych. Urządzenie powinno
mierzyć i wskazywać wielkości fizyczne badanego układu zawieszenia: przemieszczenia (tj.
amplitudy drgań badanego układu w czasie oraz masę układu. Zdalne sterowanie urządzenia
w trybie diagnostycznym powinno umożliwiać krótkotrwałe włączenia i wyłączenia lub
zapewniać możliwość regulacji częstotliwości wymuszenia.
 Płyty urządzenia powinny być duże i zaopatrzone w wyraźne elementy pozycjonujące koło
na płycie badawczej, aby uniknąć błędnego najazdu na stanowisko. Niedopuszczalne jest
stosowanie luster do pozycjonowania pojazdu.
 Uzyskiwane wyniki pomiarów powinny być mało wrażliwe na występowanie luzów w
elementach zawieszenia. Proces dydaktyczny będzie prowadzony na różnorodnych
pojazdach, a Zamawiający nie będzie wykonywał napraw przygotowujących pojazd do
badania.
WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI URZĄDZENIA DO BADANIA LUZÓW W ZAWIESZENIA POJAZDÓW
 Szarpak powinien być elektrohydrauliczny
 Możliwość sterowania z pilota ruchem płyt poprzecznym i wzdłużnym
 Posiada w pilocie sterującym latarkę
WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI PŁYTA DO ZBIEŻNOŚCI
 Płyta najazdowa sprzężona z systemem
WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA I STEROWNIKA:
 Możliwość przerwania badania, zapamiętania części wykonanych badań i wskaźnik (plansza)
postępu badania (czynności wykonane, czynności pozostałe do wykonania)
 Czytelne wykresy (z możliwością przeskalowania) sił hamujących, sił w funkcji nacisku na
pedał hamulca, tłumienia amortyzatorów
 Możliwość zapisywania wyników pomiarów oraz przechowywanie ich przez co najmniej rok
po zakończeniu badania w pamięci komputera
 Ze względu na prowadzenie szkolenia uczniów szczególne znaczenie mają funkcje
wpływające na bezpieczeństwo szkolonych osób . Wymagane jest sterowanie pilotem
umożliwiające szybkie przerwanie badania oraz pilot o pewnej (odpornej na zakłócenia i nie
kierunkowej) komunikacji ze sterownikiem z różnych miejsc na hali. Z tego powodu wyklucza
się piloty przewodowe oraz piloty na podczerwień.
 W razie awarii jednego z podłączonych rządzeń wymagana jest możliwość jego odłączenia
programowego z menu użytkownika.

Zamawiający nie przewiduje wykonywania we własnym zakresie żadnych czynności obsługowych
części mechanicznych urządzeń. Wobec tego urządzenie nie powinno zawierać żadnych ulegających

częstemu zużyciu (awarii) elementów, luźnych podzespołów czy osłon, a czujniki powinny być
umieszczone tak, by ograniczyć ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia. Ze względu na konieczność
utrzymania czystości w pracowni dydaktycznej urządzenie powinno być dobrze zabezpieczone przed
działaniem wody. Wskazane jest, że urządzenia montowane powinny być zbliżone gabarytami do
istniejących w linii diagnostycznej nie naruszając jej infrastruktury. Wszystkie urządzenia powinny
mieć stosowne certyfikaty.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.08.2017 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy wg załączonego wzoru
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek takich uprawnień,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Kserokopię aktualnego wpisu z właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do
występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
zleceniobiorcę)
4. Kosztorys ofertowy
5. Kserokopia polisy lub dokumentu ubezpieczenia, stwierdzająca, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Propozycję cenową należy złożyć w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę
i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis „Modernizacja linii
diagnostycznej stacji kontroli pojazdów w CKZIU”
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 4, do dnia 20.07.2017 do godziny: 10 00
3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu20.07.2017 o godzinie 10 30
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 100%

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
2. Gwarancja na wykonane prace - min. 24 miesiące
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 759 34 76 oraz adresem email:
t.walasik@ckziumm.edu.pl
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY
Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od powiadomienia o wyborze propozycji cenowej.
Z poważaniem

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

