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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

1. Nazwa i adres Oferującego: 
„Elewarr” Sp. z o.o. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa 
Oddział Spółki w Gądkach 
ul. Zbożowa 1,  62-023 Gądki 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest hybrydyzacja wag samochodowych 50 000 kg,  
znajdujących się w Magazynach: 
ul. Grabowska 7, 63-600 Kępno 
ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki 
polegającej na zainstalowaniu przetwornika tensometrycznego na cięgnie 
zdawczym układu mechanicznego umożliwiający przetworzenie sygnału przez 
miernik wagowy na elektroniczne wskazania wagi.  
 
Zakres realizacji obejmuje: 

➢ Przegląd i naprawa układu mechanicznego wagi 
➢ Demontaż dźwigni 
➢ Instalacja przetwornika tensometrycznego 
➢ Podłączenie miernika 
➢ Regulacja wskazań wagi wzorcami masy 
➢ Przeprowadzenie oceny zgodności wagi WE lub legalizacja 

potwierdzonej dokumentem Urzędu Miar i Wag  
➢ Montaż wyświetlacza zewnętrznego. 
➢ Instalacja konwertera portów i wpięcie sygnału do sieci LAN 
➢ Dostawa i instalacja oprogramowania wagi kolejowej. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i dokonania oględzin 
w w/w obiektach przed złożeniem oferty.  
 

3. Termin realizacji zamówienia:  
Zamówienie należy zrealizować do 11 czerwca 2021 r. 
 

4. Wymagane od wykonawców dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu: 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert 
 

5. Termin związania ofertą: 
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

6. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:  
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest złożenie oferty w 
terminie tj. do 22.04.2021 r. do godz. 1400 z podaniem wszystkich wymaganych 
informacji, o których mowa w specyfikacji i przedstawieniem odpowiednich 
dokumentów wymienionych w pkt. 4. 
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7. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Cena podana w ofercie musi być podana w oparciu o kosztorys ofertowy, który 
należy dołączyć do oferty.  
Oferty należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać 
pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – wagi 
samochodowe” w siedzibie Oddziału Spółki w Gądkach przy ul. Zbożowej 1. 
 
 

8. Sposób oceny, kryteria wyboru oferty: 
W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od 
oferenta udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
i ich wagami: 
- cena   wagi 100%, 
 

9. Miejsce i termin wyboru oferty: 
Wybór oferty nastąpi w dniu 23.04.2021 r. w siedzibie Oferującego.  
Oferujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 
bez podania przyczyn. 
Oferujący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

10. Wybór wykonawcy i zawarcie umowy 
Oferujący powiadomi pisemnie o wyborze Państwa oferty w celu określenia 
warunków i terminu umowy.  

 
Sprawę prowadzą: Miłosz Buciora tel. 691 958 054, mbuciora@elewarr.com.pl 
oraz Konrad Paczyński tel. 662 620 873, kpaczynski@elewarr.com.pl (dotyczy 
obiektu w Kępnie) 
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