
  

  

 

Końskie, dn. 03.11.2022 r. 

Rozeznanie rynku 

Termin składnia ofert: 14.11.2022 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY 

PRO-MAR  MARCIN PTAK 

ul. Marszałka Piłsudskiego 115, 26-200 Końskie  
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na wyposażenie i urządzenia zgodnie z 

poniższym zestawieniem  

Rodzaj Sztuki Główne parametry 

Szlifierka kątowa  1 Akumulatorowa, tarcza 125 mm z systemem szybkiego 

beznarzędziowego montażu tarczy, zabezpieczenie przed 

odrzutem w przypadku uszkodzenia – zaklinowania 

tarczy, hamulec wybiegowy, regulacja prędkości 

obrotowej, akumulator 8 Ah Li-Ion lub LiPo – 2 szt. min. 

1000 cykli ładowania, ładowarka, walizka systemowa, 

min. 3 –letnia gwarancja dla zastosowań profesjonalnych 

Wkrętarka akumulatorowa  2 Akumulatorowa, regulacja momentu obrotowego, 

moment obrotowy min 50 Nm, dwie prędkości obrotowe 

(dwa biegi), moc 1 W, zakres mocowania uchwytu do 13 

mm., akumulator 5 Ah Li-Ion lub LiPo – 2 szt. min 1000 

cykli ładowania, ładowarka, walizka systemowa, min. 3-

letnia gwarancja dla zastosowań profesjonalnych 

Szlifierka do pracy na 

sucho i mokro 

1 Moc 200W, Średnica ściernicy 250 mm. Do pracy na 

sucho i mokro, podstawa wykonana w formie jednolitego 

odlewu, urządzenie musi być przeznaczone do pracy 

ciągłej – profesjonalnej, przystawki do ostrzenia wierteł, 

noży oraz noży tokarskich i dłut, kątomierz do ustawiania 

kąta ostrzenia. Niska prędkość obrotowa do 100 obr/min. 

stała również przy obciążeniu,  czasowo zmienna 

granulacja kamienia szlifierskiego 

Stół warsztatowy z 

szufladami 

1 Wymiary 200x400x820 z szufladami na narzędzia, 

szuflady z pełnym wysuwem, metalowe, blat z drewna 

twardego 

Stół monterski rozsuwany 

aluminiowy do montażu i 

prefabrykacji rozdzielnic 

elektrycznych 

1 Rozsuwana i podnoszona rama operacyjna w zakresie 0-

90 stopni, rama 1,5 m. x 2 m 

 

 



  

  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na poszczególne wyposażenie i urządzenia. 

 

Podane parametry są parametrami minimalnymi. Wszystkie nazwy własne użyte w 

przedmiocie zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane 

parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie 

zamówienia występuje konkretna nazwa własna, norma, aprobata, specyfikacja techniczna i 

techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu 
 

Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia ustala się na nie później niż do dnia: 15.12.2022 roku. 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: Marcin Ptak , e-mail: 

iuro@pro-mar.pl,  Tel.  602796668 

 Miejsce składania ofert 

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY 

PRO-MAR MARCIN, PTAK, ul. Marszałka Piłsudskiego 115, 26-200 Końskie 

2. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o 

zachowaniu, terminu do złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@pro-mar.pl 

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny netto. Wybrane zostaną oferty z 

najniższą cena netto za poszczególne wyposażenie i urządzenia. 

 

Wykluczenia 
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w 

spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów 

lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 4)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Z postępowania wyklucza się Podmioty na podstawie art. 108 i art. 109 Ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) (dalej: "Pzp"), art. 

5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31.07.2014 dot. środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (w brzmieniu  

nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dn. 08.04.2022), a także art. 7 ust. 1 

ustawy z dn. 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

Marcin Ptak 



  

  

 
 

…………………………….        ……………………….. 

Nazwa i dane oferenta        Miejscowość data 

Oferta dla 

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY PRO-MAR MARCIN PTAK 

 

Rodzaj Sztuki Producent/Typ/ 

Model 

Główne parametry Cena w 

zł netto  

Cena zł 

brutto 

Szlifierka 

kątowa  

1     

Wkrętarka 

akumulatorowa  

2     

Szlifierka do 

pracy na sucho i 

mokro 

1     

Stół warsztatowy 

z szufladami 

1     

Stół monterski 

rozsuwany 

aluminiowy 

1     

 

 

……………………….. 

Podpis oferenta 

 

 


