P.P.H.U. „LUKAN” EXPORT-IMPORT ANNA KLIMEK
95-200 Pabianice, Jadwinin 42
www.lukan-bluzki.pl
NIP 731-103-22-82
REGON 470873221

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Jadwinin, dnia 11.07.2012 r.

Nazwa Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lukan” EXPORT-

IMPORT Anna Klimek
REGON:

470873221

NIP:

731-103-22-82

Miejscowość

Jadwinin

Adres:

95-200 Pabianice; Jadwinin 42

Godziny urzędowania:

8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lukan” EXPORT- IMPORT Anna Klimek
95 – 200 Pabianice, Jadwinin 42
Zamawiający dopuszcza kontaktowanie się w formie elektronicznej –
adres e-mail: lukan@lukan-bluzki.pl
storna internetowa: www.lukan-bluzki.pl
Osoba do kontaktu: Andrzej Klimek tel. 607 634 188
PROWADZONEGO Z ZACHOWANIEM NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
 zasady przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania;
 zasady ochrony uczciwej konkurencji;
 równego i nie dyskryminującego traktowania wykonawców;
 zasady pisemności postępowania;
 uniknięcia konfliktu interesów
o wartości przekraczającej 14.000 euro

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "LUKAN" poprzez zakup maszyn i urządzeń" – ZAKUP I
MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO – 1 SZT.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ RPO WŁ:
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro-i małych przedsiębiorstw

PROJEKT UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w wysokości 137334,96 zł. oraz Budżetu Państwa w wysokości 91556,64 zł.
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Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup maszyn i urządzeń – zakup i montaż agregatu prądotwórczego – 1 szt” 31.12.20.00-7 jednostki prądotwórcze.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego wraz z rozładunkiem,
montażem oraz wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej, jak również dokonanie pomiarów
odbiorczych w miejscu pracy agregatu i przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej eksploatacji
sprzętu.
Beneficjent planuje zakup urządzenia o parametrach nie gorszych niż:
Agregat wyposażony w automatyki sterujące pracą zespołu prądotwórczego oraz układy samoczynnego załączania
rezerwy (SZR). Sterowniki pracy agregatu umożliwiające pełną regulację czasów reakcji zapewniając całkowitą kontrolę
użytkownika.
Zastosowany sterownik układu automatyki, nieprzerwanie podaje podstawowe parametry stanu agregatu oraz wielkości
elektryczne zarówno sieci zawodowej jak i agregatu (napięcia fazowe, międzyfazowe, częstotliwość, pobór prądu na
poszczególnych fazach, moc itp.).
Agregat prądotwórczy – silnik diesel
radiator tropikalny,
agregat obudowany,
obudowa wyciszona - poziom hałasu 69 dBA z 7 metrów
Agregat spełnia wymagania normy 2004/108/WE w klasie G3 (pn-iso 8528-1)
moc maksymalna agregatu - minimum 110 kVA (88 kW),
moc znamionowa – minimum 100 kVA (80 kW),
Napięcie: 230/400 AC 3~
Częstotliwość : 50 Hz
z panelem sterowania elektronicznym,
Elektroniczny regulator obrotów silnika
start automatyczny,
układ SZR
Automatyczny układ podgrzewania płynu chłodzącego
Automatyczny układ ładowania akumulatorów rozruchowych
Prądnica - Stopień ochrony: IP 21
Prądnica - Klasa izolacji: H
Prądnica - Możliwość przeciążania: 110% przez 1 godzinę, 150% przez 2 minuty
Prądnica - Wytrzymałość na przeciążenia: 300 % In
Prądnica – synchroniczna , bez szczotkowa,
stabilizacja napięcia i częstotliwości +/-1%,
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Stabilizacja napięcia AVR
Elastyczne amortyzatory antywibracyjne,
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
Norma spalin Stage 2
Korek wlewu paliwa na zewnątrz obudowy
Uchwyty transportowe
Instalacja zawiera: agregat obudowany, SZR,
wewnętrzny zbiornik paliwa , układ wydechowy i wentylacyjny, okablowanie , oleje i płyny .
Agregat będzie umiejscowiony do 20 m od miejsca przyłączenia
Gwarancja: 12 miesięcy przy pracy ciągłej lub 60 miesięcy przy pracy awaryjnej.
lub równoważne.
Termin wykonania zamówienia
– zrealizowanie dostawy - rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.; zakończenie – 03.09.2011r.
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zgodnie z SIWZ.
Opis sposobu przygotowania ofert zgodnie z SIWZ.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lukan” EXPORTIMPORT Anna Klimek; Jadwinin 42 w terminie do dnia 25.07.2012 roku, godz. 11 .00
Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lukan” EXPORT- IMPORT Anna
Klimek; Jadwinin 42, dnia 25.07.2012 roku, godz. 12 .00
Opis sposobu obliczania ceny zgodnie z SIWZ.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert zgodnie z SIWZ
KRYTERIUM CENA = 100 %

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jeżeli:
- nie została złożona żadna oferta,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Wnioskodawca/Beneficjent może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
- Wnioskodawca/Beneficjent stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć
wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
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