
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

1. Zamawiający:  

LS Tech-Homes SA, 43-300 Bielsko- Biała, ul. K. Korna 7/4  

Tel/Fax: 48 32 210 18 26  

E-mail: sekretariat@lstechhomes.com 

www.lstechhomes.com  

Informacja techniczna:  

Pan Eligiusz Koniarek  

M: +48 694 562 489  

E- mail: eligiusz.koniarek@lstechhomes.com 

 

2. Rodzaj zamawiającego:  

 

Przedsiębiorca – Spółka akcyjna  

 

3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:  

 

Wybór dostawcy 2 wózków widłowych dla realizacji zadania 1.3m dla II Etapu projektu 

wynikającego z działania 1.4-4.1 POIG 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup następujących wózków widłowych:  

Zadanie 1.3 m 

Wózki widłowe odpowiednio wytrzymałe i zapewniające bezpieczeństwo pracy operatora. Niezbędny 

środek umożliwiający przeładunek paneli w celu przygotowania ich do dalszego transportu na 

miejsce docelowe. Zapewniające płynną pracę procesu produkcji, odpowiednie magazynowanie, 

załadunek i rozładunek na miejscu produkcji. 

Przeznaczony wyłącznie do transportu materiałów w obrębie hali produkcyjnej na potrzeby 

składowania paneli.  

Wózki powinny odpowiadać poniższym specyfikacjom technicznym: 

• wózek widłowy bocznego załadunku: 

 Zasilanie diesel 

 udźwig – 6000Kg 

 wysokość podnoszenia - 4500mm 

 maszt duplex 

 długość wideł – 1400mm 

 wysokość masztu opuszczonego – 3205mm 

 szerokość wózka – 2275mm 
 długość wózka – 4500mm 

 szerokość platformy roboczej – 1400 mm  

 pozycjoner wideł 
 opony  superelastyczne  niebrudzące – 2 szt. przód , 2 szt. tył 

 pełne oświetlenie wózka przód i tył , szperacze , pozycyjne, stop, cofania 

 wózek zarejestrowany w urzędzie dozoru technicznego 

 aktualna decyzja  dopuszczająca wózek do eksploatacji  
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 wózek widłowy czołowy: 

 zasilanie gaz lpg 

 udźwig - 5000 kg 

  wysokość podnoszenia - 5000 mm 

  maszt triplex z pełnym wolnym skokiem 

  długość wideł -1600 mm 

  wysokość masztu opuszczonego -  2485 mm 

  szerokość wózka –  1746  mm 

  długość wózka  do czoła wideł–   3235 mm 

  przechył masztu przód/tył - 8 / 6 stopni 

  klasa karetki masztu - 4a 

  przesuw boczny 

  pozycjoner wideł 

 opony superelastyczne niebrudzące - 2 szt. przód, 2 szt. tył 

 pełne oświetlenie wózka przód i tył, szperacze, pozycyjne, stop, cofania 

 wózek zarejestrowany w urzędzie dozoru technicznego  

 aktualna decyzja dopuszczająca wózek do eksploatacji  

4. Rodzaj zamówienia:  

 

zakup 

 

5. Warunki dostawy  

 

Warunki dostawy oraz płatności zostaną określone w szczegółowej umowie zakupu. Wymagana 

gwarancja na urządzenia 5 lat. 

 

6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej?  

 

Nie 

 

7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej?  

 

Nie  

 

8. Termin wykonania zamówienia :  

 

2 miesiące od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 31.01.2013r. 

 

9. Informacja na temat wadium:  

 

nie dotyczy  

 



10. Tryb udzielenia zamówienia:  

 

wybór ofert  

 

11. Kryteria wyboru ofert:  

 

•Cena - 100%  

 

12. Termin składania ofert:  

 

Do  06.11.2013r. 

 

13.Termin ważności oferty  

 

60 dni (w uzasadnionych wypadkach Zamawiający może poprosić o przedłużenie terminu  

ważności oferty)  

 

Uwaga !!!  

W przypadku złożenia oferty bez określenia terminu jej ważności, oferta zostanie odrzucona.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.  

 

Bielsko-Biała, 23 październik 2013 r. 


