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Zabrze, dnia 13.11. 2020r.

ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może
jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia
wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa młotów udarowych z napędem pneumatycznym typu G9 (lub równorzędnych
w ilości 2 szt. wraz z zapasowym kompletem dłut”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

Zakup i dostawa młotów udarowych z napędem pneumatycznym typu G9 (lub równorzędnych) w ilości 2 szt.
wraz z zapasowym kompletem dłut”

 Powyższe urządzenia powinny umożliwiać skuteczną i bezpieczną pracę związaną z kuciem skał
twardych, betonu murów z kamienia i cegły, tynków itp.
 charakteryzować się powinny bardzo wysoką trwałością, wytrzymałością i doskonałą wydajnością.
 Powinny umożliwiać swobodną pracę w położeniu poziomym i pionowym.
 Zaleczane wyposażenie urządzeń w system tłumienia drgań lub w technologię antywibracyjną
 Preferowane dane techniczne młota udarowego z napędem pneumatycznym:
- ciśnienie robocze od 4 do 6 [bar]
- energia udaru min. 23 [J]
- zużycie powietrza do 20 [l/s]
- średnica przyłącza węża max 19 [mm]
Oferta na w/w urządzenia powinna zawierać również niezbędne wyposażenie w dłuta (w tym komplet
zapasowych) jak i inne akcesoria umożliwiające podstawową pracę.

2.





Urządzenia powyższe musi być wyposażone w:
tabliczkę znamionową w języku polskim,
deklarację zgodności (w języku polskim),
kartę gwarancyjną w języku polskim,
dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

3. W/w urządzenie musi być nowe, wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać w/w wymagania.
4. Dostawa powyższego urządzenia odbędzie się do wskazanej lokalizacji na terenie MGW w Zabrzu w terminie
uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

II. Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca musi posiadać:

niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,

potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent
zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu
tego rodzaju zamówień),

okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 24 miesiące,

Zamawiający uzależnia realizację zamówienia po podpisaniu umowy od otrzymania środków pieniężnych
z dotacji celowej (o czym oferent zostanie poinformowany w stosownym czasie).
III. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 21. 12. 2020r.
V. Kryteria oceny ofert:

Lp.

1.

Znaczenie
procentowe
kryterium

KRYTERIUM:

Cena

100 %
Razem:

100 %

VI. Termin i sposób złożenia oferty:

1. Oferta cenowa powinna zostać złożona w terminie do 20 listopada 2020r wg wzoru formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 1.
2. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu osobiście do Sekretariatu MGW w Zabrzu przy ul. Georgiusa
Agricoli 2 lub w formie elektronicznej pod adres oferty@muzeumgornictwa.pl

VII. Ochrona danych osobowych
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
– RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie
odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani
ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy
ul. Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w
oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez
Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do
przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu
oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz
ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również
mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym
przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu
przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.
Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą
lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami
fizycznymi.

Sprawę prowadzi:
Marek Marzec tel. kom. 690 456 080. email: mmarzec@muzeumgornictwa.pl
Będzie wymagane podpisanie umowy: TAK / NIE

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

