WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

RADO Sp. z o.o.
39 – 331 CHORZELÓW, Ławnica 240
woj. podkarpackie
tel. 017 744 90 00
ogłasza
PRZETRAG W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA:

DOSTAWĘ DWÓCH MŁYNÓW NOŻOWYCH WRAZ Z ZESPOŁEM
URZĄDZEŃ FUNKCJONALNYCH – SEPARATORÓW POWIETRZNYCH
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z MŁYNAMI.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów: RADO Sp. z o.o. Ławnica 240, 39 – 331 Chorzelów, tel.: 017 744 90 00, www.rado.net.pl.
Upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Pan Radosław
Rostocki.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: Dostawa dwóch młynów nożowych wraz z zespołem urządzeń funkcjonalnych –
separatorów powietrznych współpracujących z młynami.
2. Rodzaj zamówienia – Dostawy.
3. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołu fabrycznie nowych
urządzeń tj. dwóch młynów nożowych oraz separatorów powietrznych (szt. 3) dedykowanych do współpracy ze
specjalistycznym młynami rodzaju rozdrabniacz do finalnego rozdrabniania wstępnie rozdrobnionych kabli
teletechnicznych. Podawanie materiału wsadowego odbywać się podajnikiem (za pomocą urządzenia – podajnik
ślimakowy lub pneumatycznie, odbiór w ten sam sposób). Urządzenie tj. młyn nożowy – rozdrabniacz finalny
(w ilości 2 szt.), który będzie rozdrabniał materiał wsadowy o frakcji wejściowej mniejszej lub równej 30,0 mm.
Urządzenia funkcjonalne współpracujące z młynami nożowymi tj. separatory powietrzne (w ilości 3 szt.)
oddzielające frakcje metaliczne od tworzywowych ustawione bezpośrednio w procesie technologicznym za
młynami (2 szt.) oraz separator oddzielający pozostałości frakcji tworzywowej i metali lekkich od frakcji metali
ciężkich (w szczególności miedzi – 1 szt.).
4. Dodatkowo wraz z dostawą urządzeń Dostawca w komplecie dostarczy po 1 komplecie części zapasowych dla
każdego młyna (tj. części eksploatacyjnych, na które składa się komplet noży stałych i ruchomych oraz sito z
oczkiem 4 mm).
5. Zamawiający nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tj. na część urządzeń lub część funkcji jakie mają
one spełniać) ani oferty wariantowej (tj. zmiany technologii pracy urządzeń).
2.1 Wymagany termin wykonania zamówienia – 40 dni od daty zawarcia umowy.

2.2 Gwarancja i rękojmia – co najmniej 24 miesiące lub 4.000 motogodzin (w zależności, który warunek ziści się
pierwszy) licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu dostawy.

3. PROCEDURA

Pełną treść opisu przedmiotu dostawy jak i zasad udzielenia zamówienia zawiera Regulamin Przetargu, który
określa wszelkie regulacje jakimi związane są podmioty ubiegające się o niniejsze zamówienie, jak również wzory
obowiązujących Strony dokumentów.
Tryb udzielenia zamówienia – przetarg ofertowy.
Kryteria oceny ofert: cena – maksymalnie 100 punktów
Regulamin Przetargu można pobrać bezpłatnie wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego –
www.rado.net.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Ławnicy pod nr 240, 39 – 331 Chorzelów,
(Sekretariat).
Termin i miejsce składania ofert – 5.08.2016 r., do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego – RADO Sp. z o.o.
Ławnica 240; (Sekretariat).
Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert – 5.08.2016 r. godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego RADO Sp. z o.o.
Ławnica 240, (sala konferencyjna).
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
2.3 Zarówno niniejszy przetarg jak i umowa, która może zostać zawarta w jego wyniku rządzą się przepisami
prawa polskiego i w razie sporów podlegają pod rozstrzygnięcia sądów powszechnych funkcjonujących na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.4 Zamówienie może być współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie
1.4 Wsparcie MŚP.

