Artes PS sp. z o.o.
Ul. Boya Żeleńskiego 23
35-105 Rzeszów

Rzeszów, 15.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

I. ZAMAWIAJĄCY
Artes PS sp. z o.o.
Ul. Boya Żeleńskiego 23
35-105 Rzeszów
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
sprzątających:
I.
Maszyna czyszcząca duża
II.
Maszyna czyszcząca mała
III. Odkurzacz parowy
IV. Odkurzacz piorący
V.
Odkurzacz uniwersalny (budowlany)
VI. Szorowarka jednotarczowa
VII. Odkurzacz do pracy na sucho i mokro
VIII. Odkurzacze biurowe

2.

maszyn

i

urządzeń

czyszcząco-

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp.

Nazwa

Liczba
sztuk

Parametry
Minimalne parametry techniczne:
Wydajność: min. 3300 m2/h
Szybkość czyszczenia: min. 830 mm
Średnica szczotki: 2 x 430 mm
Szerokość ssawy: min. 1100 mm
Obroty szczotek: min. 200 obr./min
Nacisk szczotek: 80 kg

Maszyna czyszcząca duża
Część I
(stan: używana)

Zbiornik detergentów: min. 100 l
1

Zbiornik zanieczyszczeń: min. 110 l
Poziom hałasu: max. 80 dB
Maszyna po generalnym serwisie, w tym:
- nowy prostownik 36V 25 Ah
- nowe bateria 36V 175Ah
- nowe szczotki 2 szt.
- nowe uchwyty padów
Stan: maszyna używana
Gwarancja sprzedawcy: 12 miesięcy

Minimalne parametry techniczne:
Wydajność: min. 3000 m2/h
Szerokość ssawy: min. 900 mm
Obroty szczotek: min. 200 obr./min
Nacisk szczotek: 30 kg
Maszyna czyszcząca mała
Część II
(stan: używana)

Zbiornik detergentów: min. 50 l
1

Zbiornik zanieczyszczeń: min. 55 l
Maszyna po generalnym serwisie, w tym:
- nowy prostownik 24V 20 A
- nowy akumulator żelowy 12V 105Ah x 2
- nowe szczotki
Stan: maszyna używana
Gwarancja sprzedawcy: 12 miesięcy
Minimalne parametry techniczne:
Moc grzałki: 3000 W
Pojemność zbiornika: 5l
Ciśnienie pary: 8 bar

Odkurzacz parowy
Część III
(stan: nowy)

Częstotliwość: 50 hz
1

Napięcie: 220-240V
Max. Temperatura: 175 oC
Moc grzałki: 3000 W
Moc turbiny: 2200 W
Wymiary (dł x szer x wys): 640 x 495 x 964 mm
Gwarancja min. 12 mies.
Minimalne parametry techniczne:
Wydajność powierzchniowa: min. 60 m2
Moc grzałki: 3000W
Temperatura max.: 175 oC
Wydatek powietrza: 74 l/s
Ciśnienie pary: 8 bar
Wydajność spryskiwania: 3l/ min
Moc znamionowa: 2650 W
Napięcie: 220-240V

Odkurzacz piorący
Część IV
(stan: nowy)

Częstotliwość: 50Hz
1

Zbiornik wody brudnej: 15 l
Zbiornik wody czystej: 30 l
Moc turbiny: 1200 W
Moc pompy: 70W
Wymiary: (dł x szer. x wys.): 580 x 460 x 930
mm
Osprzęt:
- dysza ręczna
- dysza szczelinowa
- głowica czyszcząca
Gwarancja: min. 12 mies.
Minimalne parametry techniczne:
Wydatek powietrza: 74 l/s

Część V

Odkurzacz uniwersalny
(budowlany)
(stan: nowy)

Podciśnienie: 254/25,4 mbar/kPa
1

Pojemność zbiornika: 30l
Moc znamionowa: 1380 W
Wymiary: (dł x szer. x wys.): 560 x 370 x 580
mm
Gwarancja: min. 12 mies.

Minimalne parametry techniczne:
Prędkość szczotki/ tarczy: 160 obr/min
Średnica szczotki/ padu: 432 mm
Napięcie: 220-240 V

Szorowarka jednotarczowa
Część VI
(stan: nowy)

Częstotliwość: 50Hz
1

Szerokość czyszczenia: 432 mm
Długość przewodu: 10m
Wymiary: (dł x szer. x wys.): 62 x 37 x 115 mm
Gwarancja: min. 12 mies.

Minimalne parametry techniczne:
Liczba silników: 2
Moc znamionowa: 2000 W
Część VII

Odkurzacz do pracy na sucho i
mokro

Napięcie: 220-240 V
1

(stan: nowy)

Długość przewodu: 8m
Pojemność zbiornika: 75l
Częstotliwość: 50-60 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 78 dB(A)
Podciśnienie: 2250 mmH2O
Przepływ powietrza: 3115 l/min
Minimalne parametry techniczne:
Długość przewodu: 8 m.
Pojemność zbiornika: 10 l.

Odkurzacze biurowe
Część VIII
(stan: nowy)

Ciężar netto: max. 6 kg
2

Poziom ciśnienia akustycznego: 65 dB (A)
Podciśnienie: 2200 mmH2O
Przepływ powietrza: 1834 l/min
Moc znamionowa: 880 (W)
Napięcie 220-240 (V)

3.Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza
zamówienia podwykonawcom.

możliwości

powierzenia

części

lub

całości

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.06.2018 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać szczegółowe parametry oferowanego sprzętu,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać wymagane załączniki.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
kontakt@artesps.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Artes PS
sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 23, 35-101 Rzeszów, do dnia 23.05.2018 r. do godziny
15.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.05.2018 r., a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie spółki ul.
Boya Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów oraz na stronie internetowej pod adresem
www.artesps.pl.
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.artesps.pl oraz wysłano do
potencjalnych Wykonawców.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100 % najniższa cena brutto
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.artesps.pl oraz za pośrednictwem
poczty email, wszystkie osoby, które przesłały ofertę.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1.
2.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Sarzyński pod numerem telefonu 534 925 800
oraz adresem email: kontakt@artesps.pl.
W przypadku wpłynięcia ważnych ofert o takiej samej wartości, Wykonawcy, którzy
złożyli oferty z taką samą ceną zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z inną
ceną.

3.
4.
5.
6.

Oferty, zawierające parametry gorsze niż określone w zamówieniu, będą odrzucane.
Sposób rozliczenia: płatność za zrealizowane zamówienie odbędzie się w terminie 7 od
dostawy sprzętu na podstawie FV/ rachunku, forma płatności: przelew.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni
kalendarzowych.

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1.
Oświadczenie dot. używanego środka trwałego – załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
Rzeszów, dn. ……
I. Wykonawca:
Nazwa

……………….………………….…

Siedziba

……………….………………….…

Nr telefonu/faksu:……………….………………….…
Nr NIP:
Nr REGON:

……………….………………….…
……………….………………….…

e-mail

…………………………………….

II. Zamawiający:
Artes PS sp. z o.o.
Ul. Boya Żeleńskiego 23
35-105 Rzeszów
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń czyszcząco-sprzątających:
IX. Maszyna czyszcząca duża
X.
Maszyna czyszcząca mała
XI. Odkurzacz parowy
XII. Odkurzacz piorący
XIII. Odkurzacz uniwersalny (budowlany)
XIV. Szorowarka jednotarczowa
XV. Odkurzacz do pracy na sucho i mokro
XVI. Odkurzacze biurowe

IV. Zobowiązania Wykonawcy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zobowiązuję się do wykonania przedmiotu
zamówienia określonego w pkt. III niniejszego formularza ofertowego część: ……………………
za kwotę i o następujących parametrach:

Lp.
1
Część I

Nazwa

Liczba
sztuk

Cena brutto za
sztukę

3

4

2
Maszyna czyszcząca
duża

1

Producent, model, typ:
Oferowane parametry techniczne:
Wydajność (min. 3300 m2/h):
Szybkość czyszczenia (min. 830 mm):
Średnica szczotki (2 x 430 mm):
Szerokość ssawy (min. 1100 mm):
Obroty szczotek (min. 200 obr./min):
Nacisk szczotek (80 kg):
Zbiornik detergentów (min. 100 l):
Zbiornik zanieczyszczeń (min. 110 l):
Poziom hałasu (max. 80 dB)
Maszyna po generalnym serwisie, w tym:
- nowy prostownik 36V 25 Ah: TAK/NIE
- nowe bateria 36V 175Ah: TAK/NIE
- nowe szczotki 2 szt. : TAK/NIE
- nowe uchwyty padów: TAK/NIE
Stan maszyna używana: TAK/NIE
Gwarancja sprzedawcy 12 miesięcy: TAK / NIE
Część II

Maszyna czyszcząca
mała

1

Producent, model, typ:
Oferowane parametry techniczne:
Wydajność (min. 3000 m2/h):
Szerokość ssawy (min. 900 mm):
Obroty szczotek (min. 200 obr./min):
Nacisk szczotek (30 kg):
Zbiornik detergentów (min. 50 l):
Zbiornik zanieczyszczeń (min. 55 l):
Maszyna po generalnym serwisie, w tym:
- nowy prostownik 24V 20 A: TAK/NIE
- nowy akumulator żelowy 12V 105Ah x 2: TAK/NIE
- nowe szczotki: TAK/NIE
Stan: maszyna używana: TAK/NIE
Gwarancja sprzedawcy: 12 miesięcy: TAK/NIE
Część III

Odkurzacz parowy

Producent, model, typ:
Oferowane parametry techniczne:
Moc grzałki (3000 W):

1

Cena brutto za
dostawę
5=3*4

Pojemność zbiornika (5l):
Ciśnienie pary (8 bar):
Częstotliwość (50 hz):
Napięcie (220-240V):
Max. Temperatura (175oC):
Moc grzałki (3000 W):
Moc turbiny (2200 W):
Wymiary (dł x szer x wys: 640 x 495 x 964 mm):
Gwarancja (min. 12 mies.):
Część IV

Odkurzacz piorący

1

Producent, model, typ:
Oferowane parametry techniczne:
Wydajność powierzchniowa (min. 60 m2):
Moc grzałki (3000W):
Temperatura (max.: 175 oC):
Wydatek powietrza (74 l/s):
Ciśnienie pary (8 bar):
Wydajność spryskiwania (3l/ min):
Moc znamionowa (2650 W):
Napięcie (220-240V):
Częstotliwość (50Hz):
Zbiornik wody brudnej (15 l):
Zbiornik wody czystej (30 l):
Moc turbiny (1200 W):
Moc pompy (70W):
Wymiary: (dł x szer. x wys.: 580 x 460 x 930 mm):
Osprzęt (dysza ręczna, dysza szczelinowa, głowica czyszcząca):
Gwarancja (min. 12 mies.)
Część V

Odkurzacz uniwersalny
(budowlany)

1

Producent, model, typ:
Oferowane parametry techniczne:
Wydatek powietrza (74 l/s):
Podciśnienie (254/25,4 mbar/kPa):
Pojemność zbiornika (30l):
Moc znamionowa (1380 W):
Wymiary (dł x szer. x wys.: 560 x 370 x 580 mm):
Gwarancja (min. 12 mies.):

Część VI

Szorowarka
jednotarczowa

Producent, model, typ:
Oferowane parametry techniczne:
Prędkość szczotki/ tarczy (160 obr/min):
Średnica szczotki/ padu (432 mm):
Napięcie (220-240 V):
Częstotliwość (50Hz):

1

Szerokość czyszczenia (432 mm):
Długość przewodu (10m):
Wymiary (dł x szer. x wys.: 62 x 37 x 115 mm):
Gwarancja (min. 12 mies.):
Część VII

Odkurzacz do pracy na
sucho i mokro

1

Producent, model, typ:
Oferowane parametry techniczne:
Liczba silników (2):
Moc znamionowa (2000 W):
Napięcie (220-240 V):
Długość przewodu (8m):
Pojemność zbiornika (75l):
Częstotliwość (50-60 Hz):
Poziom ciśnienia akustycznego (78 dB(A)):
Podciśnienie (2250 mmH2O):
Przepływ powietrza (3115 l/min):
Część VIII

Odkurzacze biurowe

2

Producent, model, typ:
Oferowane parametry techniczne:
Długość przewodu (8 m):
Pojemność zbiornika (10 l):
Ciężar netto (max. 6 kg):
Poziom ciśnienia akustycznego (65 dB (A)):
Podciśnienie (2200 mmH2O):
Przepływ powietrza (1834 l/min):
Moc znamionowa (880 (W)):
Napięcie (220-240 (V)):

Łączna wartość oferty netto: ................... zł (słownie …………………………… zł).
Łączna wartość oferty brutto: ................. zł (słownie …………………..……… zł).
w tym podatek VAT: wg stawki …. % w kwocie .......................................... zł.
Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia do dnia ………………………...
Oświadczenia Wykonawcy:
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do dostawy sprzętu w
terminie powyżej określonym.
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

………………………………………………….
Data

i

podpis

upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Projekt „ROWES- kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.,
na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0002/16-00 z dnia 28.02.2017 r.
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna,
Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAKUPIONEGO UŻYWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO
Nazwa Zbywcy/Sprzedawcy: …………………………………………………………
Adres Zbywcy/Sprzedawcy: …………………………………………………………
NIP Zbywcy/Sprzedawcy: ………………………………………………………………

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego
OŚWIADCZAM
że środek trwały
………………………………………......................…………………………………………………………………………….
(nazwa środka trwałego, typ, numer seryjny, inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące)

w okresie 7 lat poprzedzających zakupienie przez Artes PS sp. z.o.o. nie został zakupiony
z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

………………………………………………………
Miejscowość, Data

………………………………………………………
Podpis i pieczęć Zbywcy/Sprzedawcy

