
 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

na dostawę regałów magazynowych wysokiego składowania 

W ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Priorytet 1: 

Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw  

Działanie 1.1: 

Inwestycje dla przedsiębiorstw 

Schemat 1.1.A2: 

Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na 

poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż kompletu fabrycznie nowych regałów  

magazynowych wysokiego składowania, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 

 

 

Oferta winna zawierać co najmniej: 

 Nazwę i adres oferenta /pieczęć/, aktualny telefon , fax , e-mail, NIP 

 Opis nawiązujący do parametrów wyszczególniony w zapytaniu ofertowym  

Wartość oferty netto / wartość oferty brutto- tylko w złotych polskich 

Cena musi być określona konkretną kwotą (nie może być zawarta w przedziale "od - do"), 

 Termin dostawy: maksymalnie 21 dni roboczych od daty podpisania umowy  

 Wymagany termin ważności oferty- 30dni  

 Warunki gwarancji- gwarancja min. 36 miesięcy  

 Termin płatności wymagany przez Zamawiającego 30 dni po dostawie.  Oferta winna być 

 sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,  

posiadać datę jej sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.  

 

 



 
Oferta winna być przesłana na adres:  

PHU STEP Robert Zawalich, ul. Fabryczna 4, 58-100 Świdnica                                                    

Termin złożenia ofert upływa w dniu: 2014-09-12 do godz.13:00 

Oferty można dostarczyć ;  

1. Za pośrednictwem poczty  

2. Kurierem  

3. Telefaksem – 074 857 08 83 

4. Osobiście  

5. Mailem: agnieszka_whpc@wp.pl 

Informacji technicznych oraz dotyczących realizacji umowy udziela: 

 Pani Agnieszka Wołoszyńska – 074 857 04 66 

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem  

zapytania ofertowego oraz częściowych.  

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium:  

                                                                                 ceny – waga 70%  

                                                                                 bezpieczeństwa – waga 20% 

               termin dostawy – waga 10% 

                                                                           

Pytający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania  

przyczyny, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania. 

Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej  PHU STEP 

www.whpc.eu 

Załącznik nr 1.  

Specyfikacja regałów magazynowych wysokiego składowania. 

Rodzaj ładunku:  

 - paleta o wymiarach 1000 x 1200 mm  

- wysokość max. 1360 mm  

 - waga max. 1500 kg 



 
 

Ramy regałów muszą być obliczone dla trzech poziomów składowania (posadzka +3) jednak  

na tym etapie inwestycji planujemy zakup tylko dwóch poziomów składowania (posadzka +2)  

Wysokość ramy regału: 5500mm 

Nośność modułu: 6000kg (posadzka +2)/9000kg(posadzka +3) 

Profile ram wykonane ze stali o grubości minimum 2mm 

Gatunek stali: ramy – S 355 JR, trawersy – S 275 JR 

Szerokość pola: 1350mm, 2250mm 

Liczba poziomów składowania: posadzka +2  

Ilość miejsc paletowych: 135m.p. 

7 miejsc paletowych z wypełnieniem półką siatkową o nośności 500kg  

 Rysunek poglądowy planowanego rozmieszczenia regałów: 

 

 

 

 

 



 
 

 

Regulacja wysokości trawersów: co 50mm 

  

Regały powinny posiadać oznaczenia o dopuszczalnym obciążeniu.  

Do regałów winna być dołączona deklaracja zgodności z wymogami bezpieczeństwa i  

parametrami określonymi w odpowiednich normach. 

 


