
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Darłowo, dn. 01.12.2018 r. 

Data   

Rafał Bocheński 

Kopnica 17  

76-150 Darłowo 

NIP 669-131-35-54 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Zakup i montaż elektroniki morskiej oraz wykonania prac konstrukcyjno-montażowych 

(modernizacji) na statku rybackim DAR-125. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zakup i montaż zestawu autopilota składającego się z: 

1.1. Wskaźnik autopilota wyposażonego w ekran o przekątnej co najmniej 4.1 cala, 

klawiaturę oraz pokrętło obrotowe: 

 wskaźnik może pracować oddzielnie jako niezależny system autopilota, lub może być 

zintegrowany ze stacją nawigacyjną, 

 zautomatyzowane wzorce zwrotów dla poszczególnych manewrów, 

 funkcja No Drift, uwzględniająca poprawkę na wiatr i dryf, 

 prosta zmiana ustawień przy pomocy automatycznego strojenia i kalibracji, 

1.2. Komputer autopilota dostosowany do instalacji hydraulicznej: 

 zasilanie 12/24V DC +10-30%, 

 temperatura pracy od -32 do +70°C, 

 ochrona IPx7, 

 interfejs NMEA2000 i NMEA 0183 (1 wejście, 1 wyjście), 

 obsługa pompy rewersyjnej  - maksymalne ciągłe obciążenie 30A, w szczycie 50A na 

1s 

 IEC 61162-1 prędkość 4.8 & 38.4 kbaud, 

1.3. Nadajnik położenia steru: 

 zakres manewrów  +/- 120 stopni, 

 dokładność +/- 0.5 stopni, 

1.4. Rewersyjna pompa hydrauliczna zasilana na 24V. 

1.5. Kompas magnetyczny dostarczający informacje o kursie oraz parametrze ROT 

niezbędny do pracy autopilota: 

 zasilanie 8-16V za pomocą sieci NMEA2000, 

 automatyczna kalibracja, 

 przechyły wzdłużne i poprzeczne +-45 stopni, 

 dokładność kierunku +-2 stopnie po kalibracji, 



 

 IPx7, 

 temperatury pracy nie mniejsze niż: -25 do +65°C 

2. Zakup i montaż zestawu GPS 

  wskaźnik 4.2" Kolor LCD, 

 NMEA0183 

 wyposażony w antenę GPS z kablem 10 m, 

 IP55, 

 zasilanie 12-24V DC 

3. Modernizacja instalacji hydraulicznej układu sterowania. 

 zakup i montaż siłownika hydraulicznego do zmiany płożenia steru, 

 zakup i montaż orbitrola oraz pompy hydraulicznej układu sterowania, 

 montaż kompletnej instalacji hydraulicznej (zawory, przewody hydrauliczne, itp), 

4. Wykonanie instalacji ppoż i gaśniczej siłowni okrętowej 

 zakup i montaż czujki pożarowej w maszynie, 

 zakup i montaż systemu gaśniczego w tym. butle, zawory automatyczne, orurowanie gaśnicze 

5. Wykonanie instalacji pomp zęzowych wraz z kontrolą poziomu napełnienia zęz 

 zakup i montaż pomp zęzowych w dwóch przedziałach, 

 wykonanie orurowania podłączenie zaworów  

6. Wykonanie oświetlenia pokładu roboczego 

 zakup i montaż 3 lamp w technologii LED oświetlających pokład roboczy, 

 wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia pokładu i podłączenie do istniejącego źródła 

energii, 

7. Modernizacja zbiorników paliwa silnika głównego wraz z zaworami odcinającymi. 

  wykonanie i montaż stalowych zbiorników paliwa po obu burtach, 

 wykonanie orurowania i podłączenie zbiorników do istniejącego układu paliwowego, 

W ramach kosztów należy uwzględnić również koszty slipowania jednostki i postój na 

doku w trakcie realizacji prac oraz wykonanie dokumentacji technicznej i nadzór PRS 

 
 

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 netto oferty: 

Znaczenie ofertowe kryterium: 100%; 

Maksymalna ilość punktów: 100 pkt; 

Zasady punktacji: Liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej 

oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga, tj. (1,0). 



 

Termin składania ofert: 

Termin na złożenie oferty do dnia 15.12.2018 r. włącznie.
 
 

 

Termin wykonania/dostawy zamówienia: 

Termin wykonania (odbioru) zamówienia: do 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia i/lub 

wpłaty ustalonej zaliczki. 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym . 

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

postępowanie zostanie unieważnione. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta 

zostanie wybrana w świetle przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów.  

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 

 

Ofertę należy wysłać na adres: 

 

 Rafał Bocheński 

Kopnica 17, 76-150 Darłowo 

lub 

na adres e-mail: d680310@interia.eu  

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  

 opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

 wartość oferty netto/brutto. 
 

Dodatkowych informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 503 020 823 

oraz pod adresem email: d680310@interia.eu 
 

Z poważaniem 
 

 

Rafał Bocheński 
 

                                                           

 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: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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