
 

        

 
 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 
Z dnia 11.12.2018  

Ważne do dnia 20.12.2018 

Nr 01/12/2018/ZO 

Oferent Zamawiający 

 

 

 

ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O.O. 
Moniuszki 29/2 
51-610 Wrocław 
NIP: 8982176666  

I. Termin składania ofert: 

20 grudnia 2018 

 

II. Wymagania dotyczace oferty/ zakres usług: 

Zapraszam do składania ofert na usługę zaopotrzenia w narzędzia ręczne jak i stacjonarne w ramach projektu „Rozwój elementów konstrukcji ram w 

technologii FiDU dla mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych z napędem elektrycznym” 

Celem niniejszego zapytania jest wyłonienie dostawcy potrzebnych narzędzi dla Zamawiającego w okresie trwania ww. projektu. 

Kosztorys – wycena narzędzi [tab.1] w kwotach netto i brutto – jest równoważne ze złożoną ofertą i chęcią podjęcia współpracy z Zamawiającym. 

Podany rodzaj jak i ilości narzędzi są podane względem planów, co do prowadzenia w/w projektu. 

 

III. Termin realizacji usługi: 

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do dostraczenia narzędzi zgodnie z ilością podaną przez Zamawiającego w ciągu max.28 dni 

roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego i poda w ofercie szacunkowy czas dostarczenia zamówienia. 
 

IV. Transport 

Oferent poda informację o możliwości transportu zamówionych narzędzi do siedziby Zamawiającego oraz poda jednorazowy koszt transportu (kwota 

brutto, netto). 

Dostarczenie artykułów wg załączonego spisu w tabeli [tab.1] do niniejszego zapytania - nastąpi zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego 

zapotrzebowaniem (artykuły zawarte w tab.1 służą wyłonieniu najlepszej oferty). 

 



 

        

 
 

 

 

 

 

 

Tabela zapotrzebowania na narzędzia [tab.1] 

Lp Narzędzie Ilość 
szt 

Wymagane parametry/ Dane techniczne/ specyfikacja urządzenia Cena 

[netto] 

Propozycje 

ogólnodostepnych 

narzędzi i ich 

producentów 

1 Wkrętarka 2 

szt 

Pojemność baterii akumulatorowej (Ah)  2.0 

Pręd. bez obc. (obr./min) 0-450 / 0-1800 

Uchwyt (mm) 13 

Maks. wiercenie w drewnie (mm) 38 

Maks. wiercenie w stali (mm) 13 

Maks. moment (2.0 Ah) Nm  50 

Wyposażenie standardowe: 

2 x akum. 2.0 Ah RED LITHIUM-ION™,  

Ładowarka 40 min. 

Walizka 

  wiertarko-wkrętarka  

M18 BDD-202C 2,0 

Ah  

Milwaukee - zestaw 

2 Wkrętarka 1 

szt 

Dane techniczne: 

Napięcie (V) 12 

Typ akumulatora Li-Ion 

Pojemność akumulatora (Ah) 2,0 

Prędkość bez obc. (ford/perc) 0 – 400 / 0 – 1500 

Uchwyt narzędziowy 1⁄4˝ Hex 

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 22 

Maks. moment (2,0 Ah) (Nm) - 30 

Maks. moment (4.0 Ah) ( Nm) - 38 

Wyposażenie standardowe:  

2 akumulatory REDLITHIUM �� M12 B2 2.0 Ah,  

Ładowarka 40 min. 

Walizka 

  Wkrętarka - M12 

BD-2-2C 2,0 Ah 

 Milwaukee - zestaw 



 

        

 
 

 

 

 

 

3 Wyrzynarka 

do blachy 

1 

szt 

Moc 750W 

Dużej rolki prowadząca brzeszczot 

Fixtec - bezkluczowa wymiana brzeszczotu 

Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą prędkością pod 

obciążeniem 

4-stopniowa oscylacja umożliwiająca wykonywanie cięć bez wyszczerbiania krawędzi oraz 

agresywnych cięć zgrubnych 

Dmuchawa trocin w przód i w tył 

Lampa diodowa: oświetlenie obszaru cięcia 

Kabel 4 m, 5 brzeszczotów, urządzenie zapobiegające rozszczepianiu, stopa ślizgowa, 

adapter pochłaniacza 

  Wyrzynarka do 

blachy - Milwaukee 

wyrzynarka z 

uchwytem 

żelazkowym 

4 Szlifierka 

kątowa 

3 

szt 

1 kołpak ochronny 

1 para nakrętek mocujących 

1 uchwyt antywibracyjny 

1 klucz 

Pobór mocy1 700 WMoc użytkowa1 000 W    

Prędkość obrotowa biegu jałowego2 700 - 8 500 obr/min  

Kabel z wtyczką 4 m   

Ciężar wg EPTA2,4 kg 

  Szlifierka kątowa 

Fein 

5 Satyniarka 1 

szt 

Moc znamionowa 1700 W 

Moc oddawana 1070 W 

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 800 - 3000 /min 

Gwint wrzeciona M 14 

Średnica ściernicy 100 - 200 mm 

Szerokość ściernicy 50 - 100 mm 

Ciężar bez kabla 2.9 kg 

Długość kabla 4 mZakres dostawy 

Rękojeść pomocnicza 

  Satyniarka Metabo 

SE 17-200RT 

(602259000) 

 Masterfix 



 

        

 
 

 

 

 

 

6 Wiertarka 

magnetyczn

a 

1 szt  - moc - 1150W,  

- siła przyciągania stopy 1850kG, 

- gwintowanie od M5-M20, 

 -wiertło krętę od 1 - 23mm, 

- koronowe od 12 - 50mm,  

- dodatkowe prowadzenie wrzeciona, 

- wskaźnik głębokości wiercenia,   

-uchwyt na stożek MK2, 

- Weldon, skok wiercenia 150mm 

- Ciężar:        90 kg 

  Wiertarka 

magnetyczna 

 Eurobaar Eco 5OT 

7 Wiertarka 

magnetyczn

a 

1 

szt 

Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)        16 

Maks. głębokość rozwiercania (mm)        50 

Maks. statyczny moment utyku (Nm)        85 

Maks. średnica rozwiercania (mm)        42 

Moc wejściowa (W)        1200 

Funkcja gwintowania  

Opakowanie        Walizka 

Prędkość bez obciążenia (obr/min)        300 - 640 

Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min)        170 - 330 

Sila magn. uchwytu (przy nacisku wiertła) (N)        10,000 

Waga (kg)        11.5 

Wyposażenie standardowe - egulowana osłona bezpieczeństwa, ciecz chłodząco-smarująca,  

klucze sześciokątne 

  Wiertarka Milwaukee 

8 spawarka 1 

szt 

Półautomat spawalniczy Esab Origo Mig C340 PRO   Esab Origo  

Mig C340 Pro 



 

        

 
 

 

 

 

 

9 Szlifierka 

taśmowa 

1 szt Odchylana tarcza ochronna 

Możliwość współpracy z urządzeniem odsysającym z 2 króćcami ssącymi – jeden 

bezpośrednio na skrzynce chroniącej przed iskrami, drugi na tylnej rolce 

Ciągła powierzchnia do planowania po zdemontowaniu części montowanych – umożliwia 

szlifowanie także długich przedmiotów 

Proste justowanie biegu taśmy za pomocą śruby nastawnej 

Bezstopniowo pochylane urządzenie szlifierskie 

dwie szybkości taśmy – do szlifowania stali oraz stali szlachetnej 

Bezstopniowo pochylane urządzenie szlifierskie  

Dane techniczne 

Szerokość szlifu:        150 mm 

Szybkość taśmy:        14,5 / 29 m/s 

Moc silnika:        2,2 / 2,8 kW 

Podłączenie elektryczne:        400 V / 50 Hz 

Wymiary taśmy szlifierskiej:        150 x 2000 mm 

Ø koła kontaktowego:        200 mm 

Ø króćca odsysającego:        100 mm 

Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.):        1070 x 415 x 950 

  Szlifierka Metallkraft 

MBSM 150-2002 

do stali i do stali 

szlachetnej 

10 Odciąg 

opiłków 

 do szlifierki 

1 szt Odciąg opiłków do szlifierki taśmowej                                                                                                                      

Szybka i łatwa wymiana filtra 

Duży pojemnik na opiłki i wióry 

Szybki dostęp do pojemnika zbiorczego 

Stabilnie stojąca, kompaktowa obudowa 

Duża pojemność pojemnika 

Efektywne odsysanie 

Zakres dostawy: 

1 x Worek na pył 

4 x Opaska zaciskowa Ø 100-120 mm 

1 x Wąż odciągowy Ø 100 mm, 1 m długość 

1 x Wąż odciągowy Ø 100 mm, 2 m długość 

  odciąg opiłków 

do szlifierki 

taśmowej 

Metallkraft 



 

        

 
 

 

 

 

 

11 Piła 

taśmowa 

1 szt Min. średnica cięcia  ø5 mm 

Min.długość materiału w imadle  20 mm 

Odległość podstawy imadła od podłoża  760 mm 

Wymiar taśmy tnącej  2720 x 27 x 0,9 mm 

Moc całkowita  1100/1500W 

Prędkość taśmy  40 ÷ 80 m·min-1 

Moc przyłączeniowa  2,7 kVA 

Wymiary (sz x dł x wys) 640 x 1400 x 1270 mm 

Waga 340 kg 

  Bomar poland 

ergonomic  

275 230  

12 Giętarka do 

rur i prętów 

1 szt Do gięcia rur i prętów do 90stopni 

w  dwóch pozycjach - pozycji pionowej i poziomej. 

W zestawie profile o rozmiarach:  Profile: 1/2" (12mm), 3/4" (19mm), 1" (25mm), 1-1/4" 

(31mm), 1-1/2" (37mm), 2" (50mm), 2-1/2" (62mm), 3" (75mm) 

16 tonowy siłownik hydrauliczny 

Dane techniczne: 

wyginanie rur, prętów do kąta 90° 

nacisk 16 ton 

8 kamieni 

waga ok 60 kg 

  16T G02041 

giętarka 

hydrauliczna 

do rur 



 

        

 
 

 

 

 

 

13 Rozpierak 

hydrauliczny 

1 szt Dane techniczne: 

Udźwig 10 t 

Skok siłownika 130 mm 

Min. szerokość narzędzia 322 mm 

Wymiary walizy (dł. x szer. x wys.) 910 x 405 x 180 mm 

Ciężar 31,5 kg 

Zawartość przesyłki: 

 

Pompa ręczna z wężem 

Podstawa z nakładką gumową 

Sworzeń adapterowy z gwintem 

Zestaw rur przedłużających 

Żebrowana płyta nośna 

Siłownik dociskowy 

Rozpieracz 

Głowica gumowa 

Podpórka V90° 

  Rozpierak 

hydrauliczny 

HKRS 1001 Unicraft 

14 nitownica 

pneumatycz

na 

do 

nitonakrętek 

1 szt Charakterystyka: 

Nitonakrętki: 

aluminiowe, stalowe, nierdzewne 

Średnica nitonakrętek : M5 - M10 

Średnica trzpieni : M5 - M8 

Wysokość : 255 mm 

Szerokość : 

270 mm  

Waga : 2 kg 

Ciśnienie : max 7 bar 

Siła : ca. 29 kN 

Praca skoku : od 2 do 6 mm 

Wskaźnik hałasu : 

< 86 dB(A) 

  Pneumatyczna 

nitownica 

do nitronakrętek 

 XGRIP N10QI 



 

        

 
 

 

 

 

 

15 Prasa 

hydrauliczno

-

pneumatycz

na 

1 

szt. 

siła do 20-30ton  

możliwość sterowania ręcznego i nożnego (pedał) 

- automatyczny powrót tłoka 

- precyzjny ruch tłoka i sterowanie 

- szybki dojazd 

- przestawiany stół 

  Cormak lub 

Metallkraft lub 

alternatywa 

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 

ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z o.o. 
 

Poniższe warunki dotyczą zakupu towarów, urządzeń oraz usług. Stanowią nieodłączną część zamówienia ujętego na odwrocie. Zieta Prozessdesign sp. z o.o.  nie jest 
związany innymi warunkami stawianymi przez sprzedającego, chyba że strony umowy pisemnie postanowią inaczej. 

 
V. Oferty. 

 
Oferty są dostarczane do Zieta Prozessdesign sp. z o.o. bezpłatnie i są niewiążące. Rysunki, modele, wzorce lub inne rodzaje dokumentacji oddane do dyspozycji dostawcy lub wykonane przez dostawcę według naszych danych, mogą być 

tylko wykorzystane przy opracowaniu oferty oraz realizacji zamówienia. Podlegają one zwrotowi na żądanie lub po załatwieniu zapytania oraz zamówienia. 
 

VI. Zawarcie umowy. 

 

 

Zamówienia jak wszelkie ich zmiany i uzupełnienia są tylko wtedy wiążące, gdy zostały przez Zieta Prozessdesign sp. z o.o. poświadczone lub potwierdzone na pisemnie w ciągu 5 dni od daty otrzymania. Po tym terminie zamówienie 
uważa się za przyjęte bez zastrzeżeń do realizacji.  
 

VII. Ceny. 

 

 

Ceny podane w zamówieniu są stałe, a ich zmiany na podstawie późniejszych wzrostów kosztów są niedopuszczalne, o ile nie uzgodniono inaczej między stronami na piśmie. Wszelkie zwyżki cen, wynikające ze zmian produkcyjnych, 

winny być zakomunikowane z wyprzedzeniem i nie będą ważne ani obowiązujące, o ile nie zostaną przez Zieta Prozessdesign sp. z o.o. zaakceptowane na piśmie. 
 
VIII. Zakres. 

 
Zawartość, rodzaj oraz zakres dostawy wynikają wyłącznie z zamówienia Zieta Prozessdesign sp. z o.o.  Jeżeli w zamówieniu nie dokonano specjalnych uzgodnień między stronami, to przedmioty dostawy winny być dostarczone w jakości 
przyjętej powszechnie w obrocie handlowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

 



 

        

 
 

 

 

 

 

IX. Termin dostawy. 

 

 

Uzgodnione terminy dostawy są wiążące. W przypadku, gdy terminowa realizacja dostawy nie jest możliwa, to wówczas dostawca winien niezwłocznie poinformować kupującego o przewidywanym czasie zwłoki oraz podać przyczyny 
opóźnienia. Powiadomienie nie zwalnia dostawcy z obowiązku wywiązania się z dostawy oraz prawnych konsekwencji zwłoki, chyba że opóźnienie w dostawie spowodowane było „siłą wyższą” w obszarze działania dostawcy lub 

niezawinionym sporem pomiędzy pracownikami a pracodawcami. 
Jeżeli dostawca nie dotrzymuje terminu swoich zobowiązań, to kupującemu przysługuje prawo dochodzenia kary umownej za zwłokę w dostawie w wysokości 0,5% wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki.  Zwłoka w dostawie wynosząca 
14 dni jest równoznaczna z niewykonaniem zobowiązania. 
Jeżeli dostawca nie zrealizuje swoich zobowiązań w wyznaczonym przez kupującego dodatkowym terminie, to kupującemu przysługuje prawo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy, przy zachowaniu roszczeń do 

dostawcy z tytułu niewykonania umowy, zgodnie z art. 471 K.C. 

 

 
X. Przyjęcie towaru i gwarancja. 

 

 

Dostawca gwarantuje, iż przedmiot dostawy posada właściwości określone w umowie, odpowiada zasadom uznawanym w technice i nie posiada wad, które eliminują lub zmniejszają wartość użytkową towaru, zgodnie z warunkami 

określonymi przez kupującego w umowie. 
Zapłata za towar nastąpi w terminie ustalonym między stronami w umowie, po uprzednim odbiorze przez Dział Kontroli Jakości Zieta Prozessdesign sp. z o.o.  
Sprzedający udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony towar, liczony od chwili jego odbioru, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej. 
Sprzedawca wyraża zgodę na przeniesienie gwarancji na osobę trzecią, która jest odbiorcą towaru lub urządzenia wyprodukowanego przez Zieta Prozessdesign sp. z o.o. a którym to towar – urządzenie lub świadczone usługi przez 
sprzedającego zostały zawarte. 
Stwierdzone braki dostawca winien bezzwłocznie usunąć na własny koszt. Jeżeli Usunięcie braków ze strony dostawcy jest niemożliwe, nieprzyjęte lub niedogodne, to wówczas Zieta Prozessdesign sp. z o.o. przysługuje prawo żądania 

dostarczenia przez sprzedawcę na jego koszt towaru wolnego od wad. 
 

 
XI. Różne. 

 

 

Sprzedający dostarczy do Zieta Prozessdesign sp. z o.o. na swój koszt, wszelkie wymagane niniejszą umową lub wynikłe w trakcie jej realizacji certyfikaty, pozwolenia, świadectwa lub licencje, związane lub niezbędne dla przedmiotu 

zakupu. 
W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru – urządzenia powierzonego przez Zieta Prozessdesign sp. z o.o. sprzedającemu do wykonania towaru, urządzenia lub usługi, sprzedający zapłaci równowartość uszkodzonego lub utraconego 

towaru lub urządzenia oraz pokryje wszelkie straty wynikłe z tego powodu. 
 

XII. Anulowanie umowy przez sprzedającego. 

 

 

Sprzedający może anulować umowę tylko w formie pisemnej, ponosząc wszelki koszty powstałe w Zieta Prozessdesign sp. z o.o. z tego tytułu. 
 

XIII. Spory i obowiązujące prawo. 

 

 

Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd gospodarczy. W sprawach nie uregulowanych powyższymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 


