Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 28.10.2016 r.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zestaw składający się z:
1) dostawy, montażu i uruchomieniu fabrycznie nowej legalizowanej mobilnej wagi
samochodowej wraz z najazdami – zakres ważenia do 15 Mg,
2) przygotowania podłoża pod wagę
3) dostawy zestawu komputerowego wraz z drukarką oraz specjalistycznym
komputerowym oprogramowaniem wagowym
1. Szczegółowy opis zamówienia:
1) dane wagi:
- 1 szt. fabrycznie nowej mobilnej wagi samochodowej, w wersji najazdowej, z
ogranicznikami ruchu
- konstrukcja wagi – wykonana z najwyższej jakości wysokogatunkowej, atestowanej stali
konstrukcyjnej, umożliwiająca przeniesienie wagi w inne miejsce
- powierzchnia jezdna zapobiegająca ślizganiu się kół pojazdów przy trudnych warunkach
atmosferycznych, na całej powierzchni,
- wymiary pomostu – długość od 6m do 7m, szerokość od 2,5m do 3,5 m
- wymiary 2 szt. najazdów – długość od 2 m do 2,5m, szerokość od 2,5 do 3,5m
- wysokość części jezdnej pomostu wagowego do 0,3m
- czujniki tensometryczne – co najmniej 6
- nośność – 15 Mg
- klasa dokładności – co najmniej III
- dokładność pomiaru – do 5 kg
- waga wyposażona w miernik odczytowy zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi
- zasilanie - 230V oraz akumulatorowe
- temperatura pracy wagi – minimum od -10°C do + 35°C
- urządzenie musi być zgodne z Polska Normą i Normą Europejska, dotyczącą zagadnień
metrologicznych wag nieautomatycznych.
2) przygotowanie podłoża pod wagę z trwałych i przeznaczonych do tego materiałów (np.
wylewka betonowa)
3) elementy dodatkowe współgrające z wagą:
- zestaw komputerowy klasy PC wraz z drukarką
- specjalistyczne komputerowe oprogramowanie wagowe, umożliwiające ewidencję ważeń,
ważonych towarów, drukowanie różnych szczegółowych raportów
4) transport, rozładunek, montaż i uruchomienie wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów w Będzieszynie, adres: Będzieszyn 113, 83-000 Pruszcz Gdański
5) dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi
6) szkolenie czterech osób z obsługi wagi
2. Gwarancja i rękojmia:
Minimalny okres 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru
3.Inne wymagania:
1) Wykonawca musi być przedstawicielem producenta oferowanej wagi na terenie Polski.
2) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny.

3) Wykonawca przeszkoli na własny koszt czterech pracowników Zamawiającego z obsługi
przedmiotu zamówienia – w terminie 5 dni od jego uruchomienia.
4) Wykonawca dokona montażu oraz uruchomienia wagi.
5) Przyjazd serwisu naprawczego do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni
roboczych licząc od momentu powiadomienia Wykonawcy.
4. Wymagany termin realizacji całego zamówienia – do 15.12.2016r.
5. Warunki płatności
Płatność w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest
podpisany protokół zdawczo-odbiorczy przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Oferent przedstawi cenę netto i brutto łączną, okres gwarancyjny obejmuje cały zestaw
(przygotowanie podłoża, wagę, komputer oraz program wagowy).
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Pruszczu Gdańskim ul.
Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański w terminie do 7.11.2016r. do godz. 12.00.
Kryterium cena - 100%.

