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   ŁOMIANKI, 02.09.2019 r. 

 
ROZEZNANIE RYNKU 

 

Zakup wózków warsztatowych (6 sztuk) 

1. Dane Zamawiającego: 

ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. k.  

ul. Kolejowa 311 

05-092 Łomianki 

NIP: 7010437587 

REGON: 147405160  

KRS: 0000521707 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Rozeznanie rynku 

 

Rozeznanie rynku w ramach projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R pn. "Innowacyjna modułowa 

obrabiarka sterowana numerycznie" jako sposób na wprowadzenie nowego polskiego produktu w postaci 

modułowej obrabiarki sterowanej numerycznie na rynek światowy.”. 

 

3. Przedmiot zamówienia: 

Zakup wózków warsztatowych (6 sztuk). 

 

Minimalne parametry zestawów dla każdego z 6 sztuk wózków: 

- wózek narzędziowy z 7 szufladami   

- Klucze płasko-oczkowe rozmiary: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm 

- Nasadka 1/2" sześciokątna   920A rozmiary: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm 

- Przedłużacz  920 Długości: 125, 255 mm 

- Przegub 1/2"   920/25 

- Pokrętło z przesuwanym zabierakiem 1/2"    920/42 

- Pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym   920/55 

- Zestaw 52 końcówek wkrętakowych z akcesoriami   867/C52 

- Klucze oczkowe odsadzone dwustronne 90 rozmiary: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm 

- Nasadki sześciokątne   900 rozmiary: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 

- Nasadki z końcówką trzpieniową sześciokątną  900ME rozmiary: 2.5-3-4-5-6-8 mm  

- Przedłużacz z gniazdem 1/4"  900 długości: 50mm, 150 mm 

- Przegub z gniazdem 1/4"  900/25 

- Pokrętło z zabierakiem 1/4''   900BG/30 - długość: 176mm 

- Pokrętło z przesuwanym zabierakiem 1/4''  900/42 

- Pokrętło 1/4'' z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym   900/55 

- Szczypce tnące boczne  1082/160 

- Szczypce uniwersalne  1150/180 

- Szczypce nastawane   1048/250 

- Wkrętaki płaskie   1201 rozmiary: 2.5x50-3x75-3.5x100-4x125-5.5x100-5.5x150-6.5x150 mm 

- Wkrętaki krzyżowe   1202 rozmiary: PH0x60-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150mm 

- Wkrętaki profil Torx  1207TX rozmiary: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20 

- Przecinak płaski żebrowany Beta 35 Długości: 100-200 mm 

- Młotki ślusarskie     300g , 1000g, 2000g , 3000g 

- Młotek montażowy z obuchem   1390-fi:35mm 
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- Klucze trzpieniowe kątowe z końcówką kulistą   96BP rozmiary: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 

- Klucz trzpieniowy kątowy   96N - rozmiar: 12mm 

- Zestaw 30 końcówek wkrętakowych +uchwyt magnetyczny  860MIX/A31 

- Nasadka z uchwytem do końcówek wkrętakowych  895/1 

- Wybijak stożkowy   30/4 

- Wybijak cylindryczny   31/4 

- Punktak centrujący  32/4   

- Szlifierka kątowa 125mm 

- Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa 18V 2x2Ah 

- Wiertarka udarowa 760W 220-240V 

- Zestaw wierteł kobaltowych HSS-G 

- Suwmiarka cyfrowa 150mm 

- Przedłużacz na bebnie 230V 3x2,5 25m 

- Automatyczny ściągacz izolacji 

- Miernik/multimetr cyfrowy  

- Zaciskarka do tulejek 

- Nitownica ręczna 

- Lutownica 100w 

- Zestaw pilników metalowych 

- Miara zwijana 5m 

- Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 150mm 

- Zestaw gwintowników 

- Pneumatyczna szlifierka prosta 

- Gogle ochronne 

- Nóz metalowy 18mm 

- Maska do szlifowania / lakierowania 

- latarka z magnesem 

- Imadło ślusarskie obrotowe 200mm 

- Lampa lutownicza/palnik gazowy 1,7kw 

- Klucze nastawne do rur:  1" , 2" , 3" 

- Zestaw szczypiec   

- Kątownik Metalowy ze stopką 

- Zestaw kątowników magnetycznych /Spawalniczych 4 szt  

- Poziomica magnetyczna 250mm 

- Poziomica aluminiowa 1000mm 

- Szlifierka stołowa podwójna 

- Zestaw ścisków stolarskich Kutych 300x140mm 4szt 

- Nożyce do blachy 

- Klucz dynamometryczny 1/2 20-100Nm 

- Zestaw Łomów 

- Zestaw szczypiec zaciskowych Morsa 

- Zestaw otwornic do metalu 

- W zestawie powinny znajdować się wszystkie ww. elementy 

- Instrukcja obsługi w języku polskim 

- Dostawa do siedziby Zamawiającego 

- Gwarancja minimum 24 miesiące na wózek i jego wyposażenie warsztatowe. 

 

Realizacja zamówienia musi obejmować dostawę kompletnego zestawu gotowego do pracy. 
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Warunki 

1. Oferta powinna zawierać nazwę Oferenta, adres siedziby Oferenta, nazwę proponowanego sprzętu, cenę 

netto, cenę brutto, termin realizacji, termin płatności, warunki dostawy oraz  wzór karty gwarancyjnej. 

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań o treści: 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, 

co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: 

- osobiście lub za pośrednictwem kuriera/posłańca/operatora pocztowego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

”Oferta na rozeznanie rynku pn. Zakup wózków warsztatowych (6 sztuk) „ 

- drogą mailową w formie dokumentów (pdf) na adres: dzialzakupow@atmsolutions.pl w terminie do dnia 

09/09/2019.  (liczy się data wpływu oferty).  

 

Miejsce składania ofert:  

ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. DZIAŁ ZAKUPÓW 

UL. KOLEJOWA 311 

05-092 ŁOMIANKI 

lub adres e-mail: 

dzialzakupow@atmsolutions.pl 

 

Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną wykluczone. 

Oferty muszą być ważne przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie 

oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

 


