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ZPH 4120.57.2019 

 

Dotyczy projektu: „Wykonanie i dostawa formy do produkcji  żelbetowych i betonowych 

kręgów DN1500mm  grubość ścianki 150mm”.  

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach zaprasza do złożenia oferty 

na wykonanie  formy  i dostosowanie do współpracy z wibroprasą BAUMGARTNER 

Atlantik  numer B1134/94  (pierścienie dolne w posiadaniu zamawiającego)/. 

2. Forma winna składać się z następujących elementów: 

a) rdzenia  DN1500 o max produkcji do wysokości 1000mm wyposażonego w 

wysuwane bolce pod tulejki na stopnie włazowe co 250mm w systemie 

drabinkowym U-327  - 4 sztuki. 

b) płaszcza zewnętrznego wyposażonego w płytę górną wypełniającą stół, 

mocowany poprzez elementy metalowo-gumowe. 

c) pierścienia zacierającego DN1500mm. 

d) redukcji i adaptacji wózka do przewozu produktów DN1500mm 

e) pierścieni redukcyjnych do produkcji wysokości 250mm, 500mm, 750mm 

3. W zakres zamówienia wchodzi także montaż formy oraz przeszkolenie pracowników w 

zakresie jej obsługi formy, instrukcja obsługi oraz deklaracja dopuszczenia do 

użytkowania.  

4. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji. 

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 18 listopada 2019 roku. Oferty złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane. 

6. Termin wykonania zamówienia: do 03 lutego 2020 roku. 

7. Kryteria oceny oferty: cena 100 %. Prosimy o podanie ceny netto i brutto. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie zobowiązania wykonawcy i zawiera 

wszystkie koszty. 

8. Złożona oferta jest ofertą ostateczną i nie podlega negocjacji. 

9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony 

do podpisania umowy. 

10. Zamawiający, składający ofertę akceptuje postanowienia umowy, zawarte we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do zapytania. 

11. Osoba uprawniona do kontaktu: Aleksander Leoniuk 

12. Oferty należy składać drogą pocztową, na adres Zamawiającego (ul. Armii Krajowej 

26, 17-300 Siemiatycze), faksem (85 655 25 77) lub na adres e-mail 

sekretariat@pksiemiatycze.pl. 

 

Załącznik: 

Wzór umowy - Załącznik nr 1. 
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