
Zapytanie ofertowe 

Zakup realizowany w ramach operacji pn. „Zakup  samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5t z zabudową 

izotermiczną z agregatem  chłodniczym wraz z przyczepą izotermiczną o masie całkowitej do 1,7 t z agregatem chłodniczym 

niezbędny do prowadzenia działalności związanej z obrotem własnych produktów rybołówstwa” nr umowy 00078-6520.11-

OR1100081/17 z dnia 03.01.2019r w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, 

jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów o których mowa w art.42 i art.44 ust.1 lit.e Rozporządzenia 

nr508/2014", zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”. 

Dalimierz Przewłocki 30.01.2019r 

Zamawiający:

Piotr Wysoczański Kop-Trans  

Dalimierz Przewłocki 3 

76-270 Ustka 

NIP- 8392259641 

Tel. 601494380 

Wg rozdzielnika 

                
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

1) Dostawę  przyczepy izotermicznej o masie całkowitej do 1,7 t z agregatem chłodniczym. 

2) Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2019r.

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przyczepa izotermiczna (temp do - 0 °C ). 

Długość : zew. 3300 mm. 

Szerokość : wew 2000 mm. 

Wysokość zaczepu : 430 mm. 

Wysokość przestrzeni ładunkowej wewnątrz : 1980 mm.

Długość dyszla do / 1250 mm. 

Rozstaw osi  850 mm. 

Masa całkowita 1700 kg 

Knott 17 

Koła pod podłogą , 

Podłoga płaska 

instalacja elektryczna 12 V 13 Pin 

Rama stalowa wykonana z kształtowników i ceowników – cynkowana ogniowo 

Obrzeże przyczepy cynkowana ogniowo przystosowana do montażu kontenera 

2 osie, hamowane 

4 koła 185R 13C-8PR z felgą 5.50Jx14 

Urządzenie najazdowe  

- Amortyzatory gazowe 4 szt 

- Klin pod koło, PVC 

- Koło podporowe udźwig: 250kg, średnica rury: Ø60mm, nacisk pionowy: 250kg, wysokość 

podnoszenia: 235+235mm, obróbka powierzchni: cynk, obręcz: stal koło: 200x60 pełnogumowe

łożysko koła: ślizgowe 

- Podłoga ze sklejki gładka, izolacja podłogi 50 mm , na wierzch wylana wylewka żywiczna 

gładka 

- Zawiasy i zamknięcia wykonane są ze stali kwasoodpornej 

- Ściany wykonane z płyty typu sandwich grubość 40 mm , w środku pianka 

- Przewody ukryte w ścianach 

- Listwy do mocowania ładunku na ścianie prawej i lewej , na środku ściany 

- Oświetlenie wewnętrzne LED aktywowane czujką ruchu 

- Oświetlenie zewnętrzne LED 

- Wykończenie zewnętrzne stanowią aluminiowe profile kątowe- 

- Tył zamykany drzwiami 

- Koło zapasowe pod podłogą , w tylnej części - 1 szt 



- Lampa zespolona R+ L + trójkąt odblaskowy 

- Lampa oświetlenia tabl p-0,8m,  

- Błotniki kół  

- 4 nogi podporowe lub inne montowane pod przyczepą - do ustalenia 

- Oznaczenie wg przepisów ruchu drogowego 

- Zarejestrowana w Polsce 

- Złącze instalacji elektrycznej dostarczone przez klienta 

- Koła wewnątrz 

-Rejestrator temperatury z drukarką -przeznaczony jest do monitorowania i archiwizacji 

temperatury, zakres: -40 do +110°C, odczyt: 0,1°C, dokładność: +/-0,5°C, czujnik: 

półprzewodnikowy, dwuprzewodowy ETC o długości 5m z możliwością przedłużenia do 50 m, 

pamięć: 3 000 pomiarów (czas pomiaru do 8 lat), drukarka: igłowa, papier standardowy. 

2. Agregat chłodniczy- z funkcją ciągłego chłodzenia i grzania, do pojazdów o kubaturze do 6 m3, z 

napędem  od alternatora pojazdu min.125 Ah 

Wymiary (gł. x szer. x wys.) 480 x 864 x 232mm 

(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 

30°C) 

Wydajność przy napędzie silnikowym 0°C (W) 1 160 

Wydajność przy napędzie silnikowym -20°C (W) 450 

Wydajność przy zasilaniu elektrycznym 0°C (W) 1 190 

Wydajność przy zasilaniu elektrycznym -20°C (W) 450 

Wentylacja (przy wysokich obrotach silnika) (AMCA 21085) m3/h 700 

Sprężarka

Pojemność skokowa 87 cm3 

Liczba cylindrów 5 

Silnik elektryczny  

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość: 230/1/50 Hz , 240/1/60 Hz 

Moc znamionowa 1 420 W 

Czynnik chłodniczy 

Typ R-134A 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena  100 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: 

Cena –ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: 

                                                   Cena najniższa  

Ilość  przyznanych punktów = ------------------------ x 100 

                                                   Cena badana 

Punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów. 

Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty wynosi do 14.02.2019r 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, 

dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.  

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

Weryfikowane na podstawie złącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Brak złożonego załącznika z ofertą 

wyklucza Oferenta z postępowania. 



 
 

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie 

zostanie unieważnione. 

 

 Ofertę w należy dostarczyć: 

- osobiście lub przesyłka pocztową na adres: Dalimierz Przewłocki 3  76-270 Ustka  (liczy się data wpływu 

oferty)  lub za pomocą poczty elektronicznej  (podpisany skan oferty i załącznika) na adres: 

koptrans.ustka@wp.pl  

 

Złożona oferta powinna zawierać podpisane oświadczenie o braku powiązań będące załącznikiem 1 do 

oferty. Oferta złożona na innym formularzu wyklucza oferenta z postępowania. 

Załączniki: 

1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:koptrans.ustka@wp.pl

