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100649281 
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Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany 
budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz 

uproszczenie montażu elementów modułu. 
 
 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA 

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI 
I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW,   

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
I BUDŻETU PAŃSTWA. 

 

Zamówienie udzielane będzie w trybie przetargu 

SPECYFIKACJA TECHNICNZA PODNOŚNIKÓW NOŻYCOWYCH, 

TELESKOPOWO-PRZEGUBOWYCH ORAZ TELESKOPOWYCH. 

Podnośnik nożycowy o wysokości roboczej do 14,2 m ( 1 szt. ) 

Lp. Nazwa parametru Wartość parametru 

1 Wysokość robocza 14,2 m 

2 Dopuszczalna ilość osób na platformie min.2 osoby 

3 Udźwig platformy 363 kg 
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4 Wysokość przejazdu do pełnej wysokość roboczej 

5 Zdolność do jazdy po wzniesieniu 30% 

6 Oś oscylacyjna posiada 

7 Sterowanie proporcjonalne lub 3 punktowe 

 

Podnośnik nożycowy o wysokości roboczej do 18,15 m ( 1szt. ) 

Lp. Nazwa parametru Wartość parametru 

1 Wysokość robocza 18,15 m 

2 Udźwig platformy 680 kg 

4 Samopoziomujące podpory posiada 

5 Zdolność do jazdy po wzniesieniu 30% 

6 Sterowanie proporcjonalne lub 3 punktowe 

7 Napęd 4 koła 

8 
posiada: rozsuwany balkon o 1,52 m, wymienną płytę aluminiową na platformie, składane 
barierki, wbudowany system diagnostyczny oraz system tzw. osi oscylacyjnej. 

 
 
 

Podnośnik teleskopowo – przegubowy o wysokości roboczej do 16,07 m ( 
2 szt. ) 

Lp. Nazwa parametru Wartość parametru 

1 Wysokość robocza 16,07 m 

2 Wysięg boczny min. 7,65 m 

3 Udźwig platformy 227 kg 

4 Obrót platformy 180 stopni 

5 Obrót kopuły 355 stopni 

6 Zdolność do jazdy po wzniesieniu 25% 
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7 Sterowanie proporcjonalne 

8 

- posiada: przegubowe ramie teleskopowe,  
- wyposażony w platformę z systemem samo – poziomowania, hydraulicznie obracaną, z 
systemem zabezpieczającym przed jazdą w przeciwnym kierunku, 
- możliwe zastosowanie specjalnego oleju biodegradowalnego. 

 
 
 

Podnośnik teleskopowy o wysokości roboczej do 19,8 m ( 2 szt. ) 

Lp. Nazwa parametru Wartość parametru 

1 Maksymalna wysokość robocza 19,8 m 

2 Wysięg boczny 15,5 m 

3 Udźwig platformy w zależności od wysięgu 340 – 567 kg 

4 Obrót platformy 160 stopni 

5 Obrót kopuły 360 stopni ciągły 

6 Zdolność do jazdy po wzniesieniu 25% 

7 Sterowanie proporcjonalne 

8 układ tzw. osi oscylacyjnej umożliwiający nieprzerwany kontakt 4 kół z podłożem. 

 

 

 

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: 

Lp Przedmiot zamówienia Jednostka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość netto Stawka 
VAT 
(%) 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 Podest nożycowy mały szt. 1      

2 Podest nożycowy duży szt. 1      

3 Podest teleskopowo - 
przegubowy 

szt. 2      

4 Podest teleskopowy szt. 2      

Razem n/d n/d n/d n/d  n/d   
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OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI FIRMA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁA PRZY WYBORZE OFERTY 

ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny 

1 Cena  80 Stosunek ceny w ofercie z najniższą 

ceną do ceny badanej oferty 

mnożony przez 80 

2 Gwarancja  20 Stosunek okresu gwarancji w 

badanej ofercie do okresu gwarancji 

w ofercie z najdłuższą gwarancją 

mnożony przez 20 

 

 

Termin realizacji zamówienia: II kwartał 2014 r. 

Ostateczny termin składania ofert: 06.02.2014  

Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na 

adres:  

COMMERCECON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 

ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź 

lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@commercecon.pl 

Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych 

kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 6.02.2014” 

Data i miejsce otwarcia ofert: 06.02.2014, Łódź ul. Gdańska 47/49 

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Daniel Tadeusiewicz tel.505 099 014 

e-mail d.tadeusiewicz@commercecon.pl 

 
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie 
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 
 
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do 
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. 
 
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do 
unieważnienia postępowania. 
 


