
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

8 grudnia 2017 r. 

 

I. Zamawiający: 

"ABSOLWENT" Teresa Gębarska, ul. Kolejowa 5a, 18-500 Kolno, e-mail:  gebarscy1@wp.pl, tel. 

508951181 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii diagnostycznej do badania pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5 ton. Linia diagnostyczna powinna składać się 

co najmniej z następujących elementów: 

1. Urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dmc do i powyżej 3,5t.,  w tym: 

a. Automatyczne wykrywanie rodzaju napędu, umożliwiające badanie pojazdów z 

napędem 4x4 i nierozłączalnymi mostami z automatycznym cyklem pomiarowym, 

b. Falowniki zapewniające zmniejszenie poboru mocy- doposażenie urządzenia 

rolkowego, 

2. Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdów o dmc. do i powyżej 

3,5t. 

3. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w 

elementach zawieszenia i układu kierowniczego o dmc. do i powyżej 3,5t. 

4. Urządzenie do kontroli działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dmc. do 3,5t., 

5. Centralna Jednostka Sterująca, 

6. Przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu, 

7. Wieloskładnikowy analizator spalin,  

8. Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych, 

9. Uniwersalny opóźnieniomierz do pomiaru skuteczności działania hamulców + Miernik  

nacisku na pedał hamulca, 

10. Przyrząd do pomiaru złącza elektrycznego pojazd – przyczepa, 

11. Przyrząd do pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu na postoju,  

12. Urządzenie do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania 

hamulcem najazdowym przyczepy, 

13. Podnośnik kanałowy o udźwigu do 16t. z podporą regulowaną, 

14. Przyrząd do pomiaru w szybach współczynnika przepuszczalności światła, 

15. Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD -przystawka, 

16. Przyrząd do pomiaru ustawienia kół i osi w samochodach ciężarowych oraz  kontroli 

geometrii ustawienia kół i osi pojazdów osobowych i dostawczych,  



17. Czujnik gazu propan-butan, 

18. Czujnik CO z sygnalizacją optyczno - akustyczną z zestykiem, 

19. Czujnik gazu ziemnego, 

20. Detektor gazu metan, propan butan, 

21. Kompresor 

22. Wentylator kanałowy, 

23. Wentylatory nawiewno-wywiewne (do ogólnej wentylacji hali 5000m3) z żaluzjami- 2szt., 

24. Sprawdzian pola widzenia, 

25. Szafka narzędziowa z kompletem podstawowych kluczy i zestawem przyrządów 

mierniczych. 

III. Kryteria: 

− Cena, waga - 80 

− Okres gwarancji, waga – 20 

Opis sposobu przyznawania punktów: 

Cena (brutto) – według wzoru matematycznego: P = (N/W) x a, gdzie:  

P – punktacja 

N – najniższa cena zgłoszona w ofertach 

W – cena ocenianej oferty 

a – waga czynnika w kryterium (80) 

Okres Gwarancji - według wzoru matematycznego: P = (G/Z) x a, gdzie:  

P – punktacja 

G – liczba miesięcy gwarancji oferty 

Z – liczba miesięcy gwarancji oferty z najdłuższym zgłoszonym przez oferenta okresem gwarancji 

a – waga czynnika w kryterium (20) 

IV. Warunki udziału w postepowaniu: 

Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 

najmniej jedno zamówienie na dostawę linii diagnostycznej do badania pojazdów. 

V. Warunki wykluczenia 

Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

− Zostanie złożona po terminie – termin składania ofert mija 18 grudnia 2017 r. o godz. 24:00, 

− Nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, 

− W przypadku istnienia powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, 



− Wykonawca nie udokumentuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, 

− Nie będzie zawierała nazwy i adresu Wykonawcy, 

− Nie będzie zawierała ceny i informacji o okresie gwarancji w odniesieniu do części 

zamówienia, których dotyczy oferta. 

VI. Termin składania ofert: 18.12.2017 rok, godzina 24:00.  

VII. Miejsce składania ofert: "ABSOLWENT" Teresa Gębarska, ul. Kolejowa 5a, 18-500 Kolno. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona 

osobiście przez Wykonawcę. 

VIII. Dodatkowe informacje.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, 

dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny 

czas realizacji, kosztorys ofertowy itd. 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, 

posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna zawierać 

także termin ważności. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez 

Wykonawcę. 

Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje 

zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą 

powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia będzie dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania 

danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. Zmiana 

umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia będzie 

dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie 

dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na 

skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym 

wykonanie: 

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub 

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest 

możliwe wykonanie danego zadania w całości. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania 

przyczyny. 

IX. Załączniki: 

brak 




