Zapytanie ofertowe otwarte
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159 zaprasza do
złożenia oferty cenowej na:
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa bieżąca automatycznej skrzyni biegów POWERTRONIC
VT2006PT z samochodu m. Volvo typ FM6XR
W siedzibie Zamawiającego w dni robocze od godz. 900 do godz. 1300 można dokonać oględzin skrzyni
biegów , która jest w stanie rozłożonym .
Zakres remontu :
1.Zmiennik momentu (przekładnia hydrokinetyczna)
regeneracja
2. podkładki (komplet)
wymiana
3. uszczelnienia skrzyni biegów (komplet )
wymiana
4. filtr oleju wewnętrzny
wymiana
5. filtr oleju zewnętrzny
wymiana
6. przekładki sprzęgła i hamulca wielotarczowego przekładni planetarnych wymiana 27 szt.
7. tarcza sprzęgła i hamulca wielotarczowego przekładni planetarnych
wymiana 27 szt.
8. czujnik obrotu
wymiana 1 szt.
9. elektrozawory bliku zaworowego
wymiana 1kpl.
10. czyszczenie chłodnicy oleju
11. uruchomienie i przeprowadzenie prób eksploatacyjnych skrzyni biegów w samochodzie m. Volvo
FM6XR nr rej CT 56429
Jeżeli przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych i właściwości użytkowych skrzyni biegów
będzie wymagało dodatkowych czynności to ich koszt poniesie Wykonawca bez otrzymania
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
- Wymagania techniczne i technologiczne:
1. przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych i własności użytkowych skrzyni biegów.
2. wykonanie naprawy z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi normami oraz zaleceniami
producenta skrzyni biegów.
3. zastosowane metody i technologia winny odpowiadać aktualnemu poziomowi techniki warsztatowej.
4. Wykonawca musi posiadać niezbędne wyposażenie do wykonywania naprawy (regeneracji) skrzyni
będącej przedmiotem postępowania
5. skrzynia biegów do naprawy przekazana będzie w stanie rozłożonym.
6. dostarczona po naprawie skrzynia biegów musi być kompatybilna z zastosowanymi w samochodzie
Zamawiającego systemem sterowania elektronicznego.
7. na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni sterownik skrzyni biegów , który zostanie zwrócony
wraz z naprawioną skrzynią biegów.
- wymagane warunki gwarancji:
1. okres gwarancji minimum 12 miesięcy na wykonaną naprawę licząc od daty odbioru. Wykonawca lub
podmiot wystawiający gwarancję nie może uzależnić jej obowiązywania od wykonania dodatkowych
odpłatnych czynności.

2. w razie wykrycia lub ujawnienia się w okresie gwarancji wad w wykonanej usłudze Wykonawca
zobowiązany jest do jej nieodpłatnego usunięcia w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia
reklamacji przez Zamawiającego.. Wykonawca w razie potrzeby jest zobowiązany do bezpłatnego
demontażu i ponownego montażu skrzyni biegów w siedzibie Zamawiającego.
3. w razie zaginięcia , utraty dewastacji itp. Skrzyni biegów przekazanej do naprawy , Wykonawca jest
zobowiązany wg dyspozycji Zamawiającego do zwrócenia skrzyni biegów w stanie nie gorszym niż
oddana do naprawy lub kwoty pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotnym kosztom naprawy
skrzyni biegów. W razie zaginięcia utraty dewastacji itp. Sterownika skrzyni biegów Wykonawca jest
zobowiązany do zwrócenia sterownika w stanie nie gorszym niż w dniu przekazania Wykonawcy.
- Warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wraz z naprawioną skrzynią biegów karty gwarancyjnej
2. części zamienne i podzespoły specjalistyczne niezbędne do wykonania naprawy jak i naprawy
gwarancyjnej zapewnia Wykonawca
3. odbiór i dostawa skrzyni biegów od/do Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko
4. cena nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
5. cena zawiera koszt transportu od/do Zamawiającego.
- Termin wykonania zamówienia : 14 dni od dnia zawarcia umowy
- Wymagane dokumenty i oświadczenia;
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
, wystawiony 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Formularz ofertowy załącznik nr 2
- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
Kierownik Działu Technicznego tel. 56 63 98 141
-Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ skrzynia biegów” w siedzibie
Zamawiającego (sekretariat) do dnia 23.04.2014 r. do godz. 1000 Termin otwarcia ofert 23.04.2014
r. godz. 1030
- okres związania ofertą 30 dni
- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena 100%
Toruń, dnia 16.04.2014 r.
Zamawiający
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
/ - / Grzegorz Brożek

