Zapytanie ofertowe na pozyskanie sprzętu przeładunkowego:
ładowarka teleskopowa
Port Gdański Eksploatacja S.A. zamierza pozyskać następujący sprzęt przeładunkowy:
ładowarka teleskopowa przystosowana do pracy z koszem.
I. Poniżej przedstawiamy opis niezbędnych wymagań PGE S.A. w stosunku do sprzętu, które
poza ceną, stanowić będą kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Wysokość unoszenia ładunku – minimum 13 metrów;
2. Oczekiwane wartości udźwigu urządzenia przy pracy bez podpór (gdzie: X – zasięg
wysuwu do przodu, Y – wysokość unoszenia):
a. Dla Y = 8 metrów oraz X = 4 metry – udźwig minimum 3.900 kg,
b. Dla Y = 2 metry oraz X = 8 metrów – udźwig minimum 1.500 kg;
3. Lista wymaganego osprzętu:
a. widły o długości 1,2 metra,
b. osłony na końcówki wideł,
c. chwytak do drewna o wielkości odpowiadającej parametrom z punktu (2.a.),
d. kosz do prac na wysokości z możliwością sterowania urządzeniem z kosza,
e. komplet rogów do ładowania BIG BAG’ÓW,
f. łyżka załadowcza o pojemności 3,5 m3 dla materiału o masie 1,6 tony/m3;
4. Lista wybranych pożądanych rozwiązań technicznych:
a. filtry suche zewnętrzne,
b. obieg wsteczny wentylatora,
c. klimatyzacja,
d. układ centralnego smarowania,
e. mokry układ hamulcowy.
II. Poza powyższymi wymaganiami prosimy o podanie:
1. Kosztów utrzymania gwarancji przez okres 36 miesięcy;
2. Kosztów obowiązkowych przeglądów w okresie 36 miesięcy;
3. Kosztów części zamiennych, płynów technicznych i innych elementów urządzenia
podlegających wymianie w okresie 36 miesięcy;
4. Kosztu roboczo godziny ekipy serwisowej pracującej w siedzibie PGE S.A. oraz kosztu
dojazdu ekipy serwisowej do siedziby PGE S.A.;

5. Lokalizacji serwisu państwa firmy położonego najbliżej siedziby PGE S.A.;
6. Czasu reakcji serwisu na głoszenie serwisowe dokonane przez PGE S.A.;
7. Okresu dostawy urządzenia od momentu formalnego zamówienia dostawy sprzętu
przez PGE S.A.;
8. Kosztów leasingu i/lub wynajmu urządzenia na okres 36 miesięcy wraz z opisem
wymaganych formalności przy tej formie pozyskania urządzenia.
Dodatkowo informujemy że PGE S.A. oczekuje zapewnienia urządzenia zastępczego w okresie
od złożenia formalnego zamówienia do dostarczenia pozyskiwanego urządzenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: maciej.zalach@pge.pl

Oferty prosimy składać w siedzibie firmy w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2018 godzina
15:00.

