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Betomet Spółka z o.o.  

Szymonków  

ul. Młyńska 23a 

46-250 Wołczyn 

 

ZPH 4120.4.2022 

 

Dotyczy projektu: „Wykonanie i dostawa formy do produkcji  żelbetowych pokryw  do kręgów 

DN1500mm”.  

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

na wykonanie wraz z dostawą formy do produkcji pokryw do kręgów DN1500mm i 

dostosowanie jej do współpracy z wibroprasą BAUMGARTNER ATLANTIC  numer 

B1134/94  (zamawiający posiada pierścienie dolne oraz blachy wypełniające pierścień 

dolny). 

2. Forma winna składać się z następujących elementów: 

a) rdzenia formy DN1500/625mm o średnicy 1500mm do produkcji 

żelbetowych płyt pokrywowych do kręgów  DN1500mm na podkładach  

DIN wykonanego z blach o podwyższonej wytrzymałości i grubości nie 

mniejszej niż 8mm wyposażony w gniazda do mocowania na kolumnie 

wibracyjnej, 

b) płaszcza zewnętrznego formy  DN1500mm   dopasowanego do podkładu 

dolnego wraz z wypełnieniem o średnicy DN1800mm i wysokości 400mm, 

c) płyty prasującej z otworem DN625mm wyposażonej w mocowanie 

mimośrodowe pierścienia DN625mm, 

d) pierścienia wibracyjnego, 

e) stołu górnego wraz z elementami metalowo gumowymi do mocowania 

płaszcza formy, 

f) stołu wyporowego. 

3. Warunkiem odbioru jest zamontowanie form w wibroprasie BAUMGARTNER ATLANTIC, 

uruchomienie i bezusterkowe wyprodukowanie 20 sztuk gotowych wyrobów. 

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

zakresie jej obsługi formy, instrukcja obsługi oraz deklaracja dopuszczenia do 

użytkowania.  

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

6. Ofertę należy złożyć w terminie do 28 stycznia 2022 roku. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2022 roku. 

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

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie zobowiązania wykonawcy i zawiera 

wszystkie koszty. 

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

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

do podpisania umowy. 
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11. Zamawiający, składający ofertę akceptuje postanowienia umowy, zawarte we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do zapytania. 

12. Osoba uprawniona do kontaktu: Aleksander Leoniuk 

13. 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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