Zapytanie ofertowe nr 5N/2014/H z dnia 02.12.2014
na wykonanie usługi
„Nagrody dla uczestników konkursu Dobre praktyki gospodarskie na obszarze Natura
2000 Murawy w Haćkach - urządzenia, narzędzia i sprzęty ułatwiający
rolnikom prowadzenia gospodarowania na gruntach”
w ramach projektu
„Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru Natura 2000 Murawy w
Haćkach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk
przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie
różnorodności gatunkowej
oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I.

Nazwa i adres zamawiającego:

Fundacja Zielone Płuca Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie Uchwały nr 01/02/2013 Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski z dnia
28.02.2013 r. w sprawie procedury zawierania zamówień w kwocie poniżej 14 tys. euro
stosowanej przez Fundację Zielone Płuca Polski oraz oświadczenia z dnia 10.08.2012 r.
stanowiącym załącznik dokumentacji wniosku „Przywrócenie właściwego stanu
ekosystemów obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach” dotyczącym stosowania
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.
III.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa „Nagrody dla uczestników
konkursu Dobre praktyki gospodarskie na obszarze Natura 2000 Murawy w Haćkach urządzenia, narzędzia i sprzęty ułatwiający rolnikom prowadzenia gospodarowania na
gruntach”
zgodnie z poniższą specyfikacją:
Urządzenie
MYJKA
WYSOKOCIŚNIENIOWA

Sztuk Opis
3
Myjka wysokociśnieniowa z zintegrowanym
bębnem na wąż ciśnieniowy i wężem płaskim z

2

KOSIARKA SPALINOWA

KOSA
SPALINOWA
PODKASZARKA

– 1

ODŚNIEŻARKA SPALINOWA

1

bębnem.
Wyposażenie: dysza rotacyjna i dysza płaska,
aluminiowy uchwyt teleskopowy, uchwyt
transportowy, regulacja ciśnienia/przepływu
wody na urządzeniu, manometr.
Dane techniczne:
Napięcie sieciowe V/Hz - 230
Moc kW - 3,3
Ciśnienie robocze bar - 10-150
Min. wydajność pompy l/h - 570
Maks. wydajność pompy l/h - 650
Maksymalne ciśnienie bar 1) - 160
Maks. temperatura wody zasilającej °C - 60
Długość przewodu wysokociśnieniowego m 12
Ciężar kg - 27,6
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2) - 78,3
Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) - 91,4
Wartość drgań m/s² 3) - < 2,5
Kosiarka spalinowa do pielęgnacji trawników o
średniej i dużej powierzchni koszenia trawy.
Dane techniczne:
Moc - 6 KM,
Pojemność skokowa - 190,
Pojemność kosza: ok. 60-75 L,
Szerokość koszenia: ok.53 cm,
Koła: Koła łożyskowe
Rozrusznik: elektryczny i ręczny
Narzędzia pozwalające na przycinanie krawędzi
trawnika, trudno dostępnych miejsc oraz
usuwanie twardych zarośli.
Dane techniczne:
Silnik: 2-suwowy
Moc: 2,6 KM
Pojemność zbiornika paliwa: 1 L
Głowica żyłkowa: półautomatyczna
Tarcza tnąca: 3-zębna 2,5x255 mm
Rozruch: REVERSE START
Waga do 9 kg
Pasy nośne: podwójne Wałek transmisyjny: fi 8
mm
Zastosowanie przy nagłych i obfitych opadach

PILARKA ŁAŃCUCHOWA

1

OPRYSKIWACZ
CIĄGNIKOWY
KOMPLET:
PIŁA TARCZOWA PRZECINARKA
PILARKA ŁAŃCUCHOWA

1
1

śniegu. Możliwość poradzenia sobie z dużymi
zaspami i twardą zalegającą długo pokrywą
śnieżną.
Parametry techniczne:
Waga - 82 kg
Szerokość robocza - 62 cm
Wysokość robocza - 55 cm
Ustawienie komina - 180°
Moc - 8 HP
Max. wyrzut - 8-10 m
6 biegów do przodu, 2 do tyłu
Profesjonalna, mocna, przyjazna środowisku i
lekka piła przeznaczona
głównie do
pozyskiwania drewna, wykonywania prac
pielęgnacyjnych.
Parametry techniczne:
Pojemność skokowa: 45,2 cm³
Moc wyjściowa: 3,3 KM
Waga: 4,5 kg
Pojemność zbiornika paliwa: 540 ml
Pojemność zbiornika oleju: 250 ml
Opryskiwacz ciągnikowy:
Rozstaw ramion 12 m
Piła tarczowa ręczna: Pomaga skrócić i
przyciąć płyty wiórowe, deski i różne inne
materiały.
Parametry techniczne:
Pobór mocy 1.400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym 4.800 min-1
Głębokość Cięcia:
przy 90° 66 mm
przy 45° 46 mm
Piła 190 mm
Otwór w pile 30 mm
Ciężar 5,2 KG
Pilarka łańcuchowa: Profesjonalna, mocna,
przyjazna środowisku i lekka piła przeznaczona
głównie
do
pozyskiwania
drewna,
wykonywania prac pielęgnacyjnych.
Parametry techniczne:
Pojemność skokowa 38,9 cm3
Moc wyjściowa 2,95 KM

Waga 4,3 kg

KOSIARKA SPALINOWA – 1
NAGRODA WYRÓŻNIENIE

Pojemność zbiornika paliwa 460 ml
Pojemność zbiornika oleju 250 ml
Kosiarka spalinowa do pielęgnacji trawników o
średniej i dużej powierzchni koszenia trawy.
Parametry techniczne:
Silnik (pojemność) 190 cm³
Moc znamionowa (kW/min-1) 2,4 kW / 2900
min-1
Rozruch
ręczny
Szerokość koszenia (cm)
53 cm
Wysokość koszenia (mm) 28-92 mm
Regulacja wysokości pracy 6
pozycji,
centralna dwuosiowa
Deflektor
tylny
Pojemność/ materiał 70 L / parciany
Koła (przód/tył)
200 mm / 280 mm
Napęd kół
przednia oś
Prędkość napędu
1 bieg, 3.6 km/h
Łożyskowanie kół
łożyska kulkowe
Waga (kg) do 31 kg

Oferent zobowiązuje się do dostarczania zamówionego towaru we wskazanym przez
Zamawiającego terminie i miejscu.
IV.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację zamówienia, z uwzględnieniem
wszystkich składników cenotwórczych i wpisać cenę brutto w formularzu cenowym.
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
4. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.
W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.
V.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać do dnia 08.12.2014 do godz.15.30 w formie papierowej na adres
Zamawiającego: Fundacja Zielone Płuca Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
lub elektronicznej na e-mail akasjaniuk@fzpp.pl Liczy się data wpływu do Fundacji.
Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Anna Kasjaniuk tel. 85 74 12 113, e-mail:
akasjaniuk@fzpp.pl
VI.

Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania
ofert.
VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty:
O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli ofertę cenową.
Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

