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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro" !,                                                        

nr RPZP.08.06.00-32-K020/17, którego Beneficjentem jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny w Szczecinie, a  adresatem działań  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna, REGON 812527428, 

NIP 8581688998, e-mail:zsp1@zsp1chojna.pl, tel.: 914142029. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do PRACOWNI SAMOCHODOWEJ w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie wraz z jego dostarczeniem, zgodnie ze specyfikacją 

przedstawioną poniżej: 

 

LP NAZWA  SPECYFIKACJA ILOŚĆ 

1. Montażownia do 

obsługi kół 

samochodów 

osobowych wraz z 

ramieniem 

pomocniczym 

Sterowana automatycznie 

kolumna robocza odchylana do 

tyłu 

Montaż i demontaż bez ryzyka 

uszkodzenia obręczy 

Cylinder siłownika ramienia 

pokryty warstwą teflonu  

Ramię do zsuwania stopki opony 

posiada dwa stopnie docisku 

Zabezpieczenia zaczepów 

Opcja 

1 szt. 

http://www.twp.szczecin.pl/
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Dodatkowe uchwyty do kół 

motocykli 

Ramię oddzielające stopkę od 

obręczy 

Wewnętrzna średnica obręczy 

13-23" 

Zewnętrzna średnica obręczy 10-

20" 

Max. szerokość koła 15" 

2. Wózek narzędziowy 7 szuflad na prowadnicach 

kulkowych                       

Centralny zamek 

Gumowe narożniki odbojniki, 

które chronią przed 

przypadkowym uszkodzeniem 

np. karoserii samochodu                                                                                                                      

Nośność wózka - 600 kg- 325 

elementów: 

 klucze płasko-oczkowe 6-

36mm, 24 elementy                                                                

 klucze oczkowe gięte 6-

36mm, 12 elementów                                                          

 zestaw kluczy płaskich-12 

elementów                                        

 zestaw nasadek ½ 8-36mm -

25 elementów 

 zestaw nasadek ¼ 4-14mm, -

12 elementów 

 bity stal S2, 44 elementów                                                    

nasadki długie 4-24mm ¼, ½ 

-14 elementów  

 zestaw nasadek 12 kąt   

 zestaw nasadek udarowych 

2 szt. 

http://www.twp.szczecin.pl/
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 zestaw kluczy fajkowych 6-

19 mm  

 zestaw kluczy płasko 

oczkowych z grzechotką 

 zestaw bitów IMBUS, 

TORX                                                                        

 wkrętaki 6 elementów  

 wkrętaki długie 5 elementów                                               

 wkrętaki do podbijania 4 

elementy                                   

 wkrętaki izolowane do 

elektryki                             

 zestaw bitów 40 elementów 

bity TORX, HEX, XZN+ 

adaptery 3/8", 1/2"                                        

 zestaw kluczy TORX                                                 

 zestaw kluczy IMBUS                                                

 zestaw kluczy L HEX TORX 

18 elementów 

 zestaw kombinerek i 

szczypiec 4 elementy  

 szczypce Segera 4 elementy                                             

 zestaw szczypiec do rur oraz 

Morsa                       

 zestaw akcesoriów 

magnetycznych 6 elementów                                                                                        

 zestaw wybijaków i 

przecinaków  10 elementów 

 nitownica + nity 

 pusty wkład na małe 

akcesoria 5 elementów 

http://www.twp.szczecin.pl/
http://www.zsp1chojna.pl/
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3. Wyważarka do kół 

samochodów 

osobowych 

Wyważanie dynamiczne - do kół 

osobowych i dostawczych 

Wyważanie statyczne - do kół 

wąskich (motocyklowych) 

Cztery programy specjalne: 3 do 

felg aluminiowych i 1 do 

motocyklowych 

Ciche, wytrzymałe i precyzyjne 

wrzeciono 

Sygnalizacja diodami w miejscu 

niewyważenia 

Autodiagnostyka i kalibracja 

urządzenia 

Wartość niewyważenia 

podawana w gramach lub 

uncjach 

Nakrętka szybkomocująca 

Trzy stożki centrujące 45 - 135 

mm 

Szczypce (cęgi 

wulkanizatorskie) do nabijania 

ciężarków 

Ciężarek do kalibracji 100g 

Cyrkiel wulkanizacyjny do 

pomiaru szerokości felg 

1 szt. 

2. Po wyłonieniu Wykonawców/Wykonawcy w ramach niniejszego Zapytania ofertowego, 

zobowiązani będą oni do dostarczenia Przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią złożonej 

oferty.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia w czasie oraz możliwej zmiany 

liczby sztuk, a także ew. parametrów, zgodnie z zapotrzebowaniem. 

4. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. 

 

II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Po wyłonieniu Wykonawców/Wykonawcy, Przedmiot (lub jego część – zgodnie ze złożoną 

ofertą) zamówienia będzie dostarczony przez Wykonawców/Wykonawcę  do Zamawiającego 

na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna. 

http://www.twp.szczecin.pl/
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Koszty przesyłki/dostarczenia Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną 

ofertą) pokrywa w całości Wykonawca. 

2. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) 

nastąpi w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego Przedmiotu zamówienia 

(lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) oraz faktury/rachunku. Zapłata za wykonanie 

Przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze/rachunku numer konta.  

3. Zapytanie ofertowe  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą        

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami). 

4. Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone na stronie internetowej i BIP  Zamawiającego   

www.zsp1chojna.pl. 

5. Kryterium wyboru – 100% cena. 

 

III. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Oferta musi zawierać: 

1) pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP                    

i REGON; 

2) cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN  z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku); 

3) cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane  

z wykonaniem Przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego; 

4) osobę do kontaktu; 

5) oferta musi być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawców/Wykonawcę lub 

osoby upoważnione. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: zsp1@zsp1chojna.pl, osobiście                        

w zamkniętej kopercie z dopiskiem RPZP.08.06.00-32-K020/17 lub pocztą tradycyjną                      

z dopiskiem RPZP.08.06.00-32-K020/17 na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                          

ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna do dnia 14.12.2018 r. do godz. 15.30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 17.12.2018 r. o godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego. 

3. Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub 

http://www.twp.szczecin.pl/
http://www.zsp1chojna.pl/
http://www.twp.szczecin.pl/
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jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna 

 

     Wykonawca:......................................................... 

 Adres..................................................................... 

 Tel./Fax................................................................. 

 E-mail.................................................................... 

  Dane osoby do kontaktu: ....................................... 

 NIP: ...................................................................... 

  REGON: ................................................................ 

1. Oferuję wykonanie zamówienia z dostawą do siedziby Zamawiajęcego: 

LP NAZWA  SPECYFIKACJA ILOŚĆ CENA 

1. Montażownia do 

obsługi kół 

samochodów 

osobowych wraz z 

ramieniem 

pomocniczym 

Sterowana automatycznie 

kolumna robocza odchylana do 

tyłu 

Montaż i demontaż bez ryzyka 

uszkodzenia obręczy 

Cylinder siłownika ramienia 

pokryty warstwą teflonu  

Ramię do zsuwania stopki opony 

posiada dwa stopnie docisku 

Zabezpieczenia zaczepów 

Opcja 

Dodatkowe uchwyty do kół 

motocykli 

Ramię oddzielające stopkę od 

obręczy 

Wewnętrzna średnica obręczy 

13-23" 

1 szt.  

http://www.twp.szczecin.pl/
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Zewnętrzna średnica obręczy 10-

20" 

Max. szerokość koła 15" 

2. Wózek narzędziowy 7 szuflad na prowadnicach 

kulkowych                       

Centralny zamek 

Gumowe narożniki odbojniki, 

które chronią przed 

przypadkowym uszkodzeniem 

np. karoserii samochodu                                                                                                                      

Nośność wózka - 600 kg- 325 

elementów: 

 klucze płasko-oczkowe 6-

36mm, 24 elementy                                                                

 klucze oczkowe gięte 6-

36mm, 12 elementów                                                          

 zestaw kluczy płaskich-12 

elementów                                        

 zestaw nasadek ½ 8-36mm -

25 elementów 

 zestaw nasadek ¼ 4-14mm, -

12 elementów 

 bity stal S2, 44 elementów                                                    

nasadki długie 4-24mm ¼, ½ 

-14 elementów  

 zestaw nasadek 12 kąt   

 zestaw nasadek udarowych 

 zestaw kluczy fajkowych 6-

19 mm  

 zestaw kluczy płasko 

oczkowych z grzechotką 

 zestaw bitów IMBUS, 

TORX                                                                        

 wkrętaki 6 elementów  

2 szt.  

http://www.twp.szczecin.pl/
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 wkrętaki długie 5 elementów                                               

 wkrętaki do podbijania 4 

elementy                                   

 wkrętaki izolowane do 

elektryki                             

 zestaw bitów 40 elementów 

bity TORX, HEX, XZN+ 

adaptery 3/8", 1/2"                                        

 zestaw kluczy TORX                                                 

 zestaw kluczy IMBUS                                                

 zestaw kluczy L HEX TORX 

18 elementów 

 zestaw kombinerek i 

szczypiec 4 elementy  

 szczypce Segera 4 elementy                                             

 zestaw szczypiec do rur oraz 

Morsa                       

 zestaw akcesoriów 

magnetycznych 6 elementów                                                                                        

 zestaw wybijaków i 

przecinaków  10 elementów 

 nitownica + nity 

 pusty wkład na małe 

akcesoria 5 elementów 

3. Wyważarka do kół 

samochodów 

osobowych 

Wyważanie dynamiczne - do kół 

osobowych i dostawczych 

Wyważanie statyczne - do kół 

wąskich (motocyklowych) 

Cztery programy specjalne: 3 do 

felg aluminiowych i 1 do 

motocyklowych 

Ciche, wytrzymałe i precyzyjne 

wrzeciono 

1 szt.  

http://www.twp.szczecin.pl/
http://www.zsp1chojna.pl/
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Sygnalizacja diodami w miejscu 

niewyważenia 

Autodiagnostyka i kalibracja 

urządzenia 

Wartość niewyważenia 

podawana w gramach lub 

uncjach 

Nakrętka szybkomocująca 

Trzy stożki centrujące 45 - 135 

mm 

Szczypce (cęgi 

wulkanizatorskie) do nabijania 

ciężarków 

Ciężarek do kalibracji 100g 

Cyrkiel wulkanizacyjny do 

pomiaru szerokości felg 

 

 

 

 

........................................................ 

                    (data i podpis Wykonawcy) 

 

 

http://www.twp.szczecin.pl/
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