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PROTOK6T NR O1l2017lBG
z

wyboru oferty w zwiqzku z przeprowadzeniem procedury wyboru na dostawe
urzqdzenia do bezpylowego i bez udarowego kucia betonu wraz z osprzqtem
zgodnie z Zapytaniem ofertowym Llt.OlzOLT lBG z dnia 25.10.2017

r. na dostawq urzqdzenia do bezpylowego i bez
osprzetem zostalo umieszczone na portalu ogloszef

Zapytanie ofertowe z dnia 26 paidziernika 2017

udarowego kucia betonu wraz

z

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl dnia 26.LO.2OL7 oraz zaktualizowane dnia
27.LO.2077 r. (nr ogloszenia 1064482). Aktualizacja ogtoszenia dotyczyla zalqczenia zalqcznik6w:
zapytanie ofertowe, formularz oferty, wz6r umowy kupna sprzedaiy oraz formularza oferty-wersja
edytowalna-. O zmianach poinformowano stosownym komunikatem.

W zwiqzku z tym zostal wydlu2ony termin skladania ofert do 1 grudnia 20L7 do godz.
W wyznaczonym terminie,
wplynqia 1 oferta:

\.

tj. do dnia 1 grudnia

2OL7 do godz. 8.00

w odpowiedzi na

8.00.

zapytanie

w dniu 30|LU2OL7 -BMTG MAREK GELBERT, Gqsawy Rzqdowe tL6,26-502 Jastrzqb, oferta
dnia28.77.2017 roku na kwotq: LO75782,2421. Netto,73232t2,76 zt. Brutto.

Oferta spelnila wymogi Zapytania ofertowego

nr llt0l201-Tl, w tym

z

specyfikacji technicznej

oferowanego urzqdzenia oraz braku powiqzad pomiqdzy Kupujqcym a Oferentem.

kfierium oceny - t0O% cena wygrywa oferta zloiona przez firmq BMTG MAREK GELBERT, Gqsawy
Rzqdowe 776, 26-502 Jastrzqb, oferta z dnia 28.LL.2O77 roku na kwotq: L075782,2421. netto
(slownie: jeden milion siedemdziesiqt piqi tysiqcy siedemset osiemdziesiqt dwa zlote i dwadzieScia
cztery grosze),13232L2,L6 zl. brutto (slownie: jeden milion trzysta dwadzie6cia trzy tysiqce dwie6cie
dwana6cie zlotych i szesnaScie groszy), z racji przedstawienia najkorzystniejszej oferty.
W

Sporzqdzono dnia 8 grudnia 2OL7 r.
Doto

,a
}<ON}<RET
Boqtmila htdziiska
r.ilp

is-+32 xietce
c6. Na Stoku 81/13
0090'
osz--ir z-ai -is, Regon 2601
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OSWIADCZENIE

OSwiadczam, 2e nie jestem podmiotem powiqzanym z Oferentem osobowo lub kapitatowo, gdzie
przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy kupujqcym lub
osobami upowainionymi do zaciqgania zobowiqzai w imieniu kupujqcego lub osobamiwykonujqcymi
w imieniu kupujqcego czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
dostawcy a Oferentem, polegajqce w szczeg6lno5ci na:
- uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
- posiadaniu co najmniej LO% udzialow lub akcji,
- pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika,
- pozostawaniu w zwiqzku mal2efiskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewiefstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dnia 8 grudnia 2OL7 r.
Doto

l<_oNr<RET
Bogunila Grudzinska
25_43T Kietce
N

I

ntegra nq czq6i protokotu sta nowiq zalqczni
I

P

65?.i:

rl?.r1,"4!r3l,J$,

**u

ki :

1. Oferta, kt6ra wptynqta w odpowiedzi
2.

r

na zapytanie ofertowe

(wydruk wiadomoSci e-mail).
Potwierdzenie
upublicznienia
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

wrczz potwierdzeniem wptywu

na

zapytania
w formie Print Screen.

portalu
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Oferta cenowa maszyna Brokk 500

Temat: Oferta cenowa maszyna Brokk 500
Nadawca: BMTG biuro <biuro@bmtg.eu>
Data: 20L7-11-30 12:43
Adresat: biuro@ konkret.info.pl

Dzieri dobry,

W nawiqzaniu do Paistwa ogloszenia w zalqczeniu przesylam wypelniony formularz oferty
wraz z oSwiadczeniem.
Poni2ej podajq dane firmy oraz osobq do kontaktu:
BMTG Marek Gelbert

Gqsawy Rzqdowe 116
26-502 Jastrzqb
NIP:799-103-02-23
osoba kontaktowa: Marek Gelbert
nr telefonu: +48 5O4 022 O22
e-mail: bmtg@bmtg.eu
Pozdrawiam
Ewelina Sasa I

e{nT€
Wolny od wirus6w www.avast.com

-Zalqczniki:
Formularz oferty BMTG.pdf

LzL

1,9 MB

201,7 -1,2-11, 13:57
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Zalqcznik 1 do Zapytania ofertowego

n

r

LhOlZOfT IBG

,im"HgHH_iSfli**?
NIP 799.103-02

PieczeC

2,

Rcs.672?6;35t
Gqsawy Rzqdowe, 28.11.2017

Ofercnto

Miejscowoit, doto
FORMULAM OFERTY

l.Oferent:
BMTG MAREK GELBERf,, Ntp: 799-103{2-23

Nozwo/Nlp
Gqsawy Rzqdowe 116, 2G-SO2 Jastrzib
Adres
Marek celbert, nr tel, SO40ZZ{/Z1, e-mail: bmtg@bmtg.eu
Kontokt (miQ i nozwisko osoby do konta//.ju, telefon/ e-moi!)

I
I

i

I

2.W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr rho/2077
/BG z dnia 27170/2Q77 r. na dostawq
urzedzenia do bezpyrmgo r bez udarowego kucra betonu
wraz z ospaetem informuie,

ii cena za
przedmiot zam6wienia opisany w punkcie I Zapytania
ofertowego wynosi:
7075782,242r. netto (stownie: jeden mirion siedemdziesiet piqc
tysiQcy siedemset osiemdziesiqt dwa

zlote i dwadzieScia cztery grosze),

f32321Z,fG zl. brutto (slownie: jeden milion trzysta dwadzieJcia
trry tysiqce dwiejcie dwana6cie

zlotych

i

szesna3cie groszy), w transzach:

.10 % platne po podpisaniu niniejszej umowy,
.90 % platne po zgloszeniu gotowoJci urzEdzenia
do dostawy,
ptatne przerewem, na konto ALroR BANK s.A. pL
76 2490 ooo5 oooo 45oO 5113 0814
w terminie 14 dni na warunkach okresronych w rJmowie kupna
sprzedoiy (Zarqcznik

Zapytania).

-

2

do

l.Nazwa i model oraz parametry techniczne oferowanego przedmiotu:
Nazwa: BROKK 500.

CiSnienie systemu ala cytinArOw i sitnifa
Ci{nienie zwiqkizone dla

Regulowana pompa
wielotlokowa.

rona 1z

3

50 Hz : w pzedziale od 110 do 1201/min
60 Hz: w pnedziale od 120 do 140 l/min

115 l/min
130 l/min

9.

Silnik elektryczny
moc silnika

TAK/N+E*r

10

Prqd

55A'

11

Maksymalny pob6r prqdu

38,5 kW*

t2

Jednostka startowa

30 KW+

Uklad

Waga podstawowej maszyny

13
14

z

lagodnego

rozruchu+

wylEczeniem dodatkowego

kcl

wyposaienia

5200

Makymalna waga wyposaienia

700 kC*

Maksymalny poziom halasu LWA, miezony zgodnie z dyrektywami

15

2000/14lEC

100 db(A).

16

Podwozie: Besienice gumowe

TAlvll+trr

L7

Wqie hydrauliczne odporne na wysoka temperaturq co najmniej

TAKIN{€!!

80 0c

18

Wymuszony system chlodzenla masryny

19

System

sterowania

TAIVN{€Ir

'

typ sterowania

PzenoSna skrrynka

kontrolna r
Cyfrowe t

kodowanie sygnalu
komunikacja

Pzew6d/Radio,

osPRzEr

2t

27

TAlv|fl€tr

Szczqki kruszqce

minimalna
minimalne
minimalna
minimalna

grubo{d kruszonego betonu

60 cm*

ciSnienie robocze
sila kruszenia
sila ciqcia

50 MPA
680 kN
2174 kN.

gwarancja

* uzupelnie,

.r

'

36

.

miesiqrya

.

niepotrzebne skreJlie

do 14 dni od zloienia zam6wienia.
3.WainoSd oferty maksymalnie do 30. dni od terminu kofcowego skladania ofert.
4.O5wiadczam, ie:
2.Termin dostawy maksymalnie

lzapoznalem/-am

siq z Zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zam6wienia

inie wnoszq

zastrzeief do zapis6w.

X

nie iestem podmiotem powiqzanym z kupujqcym osobowo tub kapitalowq gdzie pnez

powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiezania miqdry kupujqcym lub

osobami upowainionymi do 'zaciqgania zobowiqza6

w

imieniu kupuiQcego lub osobami

wykonujqcymi.

itrona2z3

-4

I

Iry xril='*fs*;:
w

imieniu kupujqcego crynno3ci zwiqzane

z przygotowaniem

"LE#*?.€#rI.ii
i

I

pzeprowadzeniem procedury

wyboru dostawcy a dostawcq, polegajqce w szczeg6lno6ci na:
- uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziat6w lub akcji,
- pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zanqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika,

-

pozostawaniu w zwiqzku matiefiskim, w stosunku pokrewiedstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewiedstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku'prrysposobienia, opieki Iub kurateli.
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Dostawa urzedzenia do bezpylowego i bez udarowego kucia betonu
Oata publikadi: 26.10.2017
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Nazwa zamawiajqcego

onis ou edmiotu zam6wiPnia

ffiffi:cRulz*s.-

Ocna ofertv

1061482

Zamawiajlq/ lben€f iqlent)
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Osoba do kontaktu w sprawie og{oszenia
Boou6;la Crudiiirkr

Nr talcfanrr ocohv rrnnwrininnai do kontaktrr w (ntewie onlnqTpnia
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Zamawiajao lbenef irjeq$

Przedmiot zamowienia
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luYkqnrBJIny
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Dylwtco i |}r:r rde ro€eg{r kwia beirrio

wadz z

sprr(kttri

Prqdloai obrotoo; (6 riioxiei'16 r"kJ360ii,
). Prqdko{t tranrpprto*, w or:cdrirle ?,o - l,{'knr'i,
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