ZAPYTANIE OFERTOWE
Darłowo, dn. 04.12.2019 r.
Data

Maciej WOJDYLEWSKI
ul. Stanisława Moniuszki 7/4
76-150 Darłowo
NIP: 669-149-33-90
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zakup i montaż elektroniki morskiej oraz wykonania prac konstrukcyjno-montażowych
modernizacyjnych na statku rybackim DAR-78.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup, montaż i kalibracja zestawu autopilota z kompasem satelitarnym:
1.1 Wskaźnik autopilota wyposażonego w ekran o przekątnej co najmniej 4.1 cala,
klawisze z możliwością zmian nastawy oraz pokrętło obrotowe:

•
•
•
•

zautomatyzowane wzorce zwrotów dla poszczególnych manewrów,
funkcja No Drift, uwzględniająca poprawkę na wiatr i dryf,
kompatybilność z urządzeniami NMEA 2000,
prosta zmiana ustawień przy pomocy automatycznego strojenia i kalibracji.

1.2 Komputer autopilota dostosowany do instalacji hydraulicznej:

• zasilanie 12/24V DC,
• ochrona IP7,
• przystosowany do współpracy z pompami, hydraulicznymi napędami linowymi
oraz elektrozaworami.
1.3 Czujnik położenia steru:

• zakres manewrów +/- 120 stopni,
• dokładność +/- 0.5 stopni,
1.4 Manetka sterowania;
1.5 Rewersyjna pompa hydrauliczna zasilana na 24V
1.6 Kompas satelitarny

• informacja o kursie, prędkości i pozycji,
• dokładność kursu lepsza niż 0,5°
2. Zakup i montaż radiopławy EPIRB
• uruchamianie ręczne lub w kontakcie z wodą,
3. Zakup i montaż Charplotera.
• ekran o przekątnej co najmniej 12 cali, kolorowy,
• standard wodoszczelności IPx7,
• mapy ładowane z karty SD
4. Zakup i montaż anteny radarowej
• antena zamknięta,
• praca w dwóch zakresach
• wykrywanie obiektów na niewielkich odległościach od dziobu statku do co
najmniej 30 Mm
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5. Zakup i instalacja mapy C-Map Baltic Sea
6. Zakup i montaż transpondera AIS co najmniej klasy B z antenami
•
•
•
•

odbiór wszystkich typów informacji AIS,
łatwe podłączenia do innych systemów,
zasilanie 12 lub 24 VDC,
odporność na wibracje,

7. Zakup i montaż transpondera radiowego
• wykrywany przez odbiorniki AIS klasy A i B,
• czas pracy co najmniej 90 godzin czuwania lub 8 godzin ciągłej pracy,
8. Zakup i montaż instalacji ogrzewania na statku:
•
•
•
•
•

zakup i montaż ogrzewania postojowego na statku typu WEBASTO,
moc minimum 2,5 kW,
typ – mokre
trzy grzejniki,
wykonanie zbiornika paliwowego ze stali nierdzewnej,

9. Zakup i montaż przetwornicy prądu:
• 24V/230V,
• moc minimum 2,5 kW,
10. Wykonanie stanowiska awaryjnego sterowania statkiem:
• montaż dodatkowego joysticka sterowania,
• montaż manetki sterowania silnikiem jednostki,
• wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej na prawej burcie,
11. Wykonanie zabudowy aneksu kuchennego:
•
•
•
•

wykonanie kuchennego blatu roboczego,
wykonanie szafki kuchennej,
montaż kuchenki gazowej jednopalnikowej,
wykonanie instalacji gazowej, miejsca na butlę i podłączenie,

12. Wykonanie oświetlenia LED na pokładzie:
• zakup i montaż 3 szt. lamp typu LED do oświetlenia pokładu roboczego,
• zakup i montaż 2 szt. naświetlaczy,
13. Wykonanie last do skrzynek na pokładzie statku:
• wykonanie i montaż dwóch last skrzynek rybackich do ształowania co najmniej 40
skrzynek rybackich,
14. Wykonanie zabudowy wciągarki hakowej:
• opracowanie koncepcji i wykonanie bezpiecznej obudowy wciągarki (osłony) ze
stali nierdzewnej od strony stanowiska roboczego rybaka.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
Waga
1.
CENA
100 %
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Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
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 18.12.2019 r. włącznie.
Termin wykonania/dostawy zamówienia:
Termin wykonania (odbioru) zamówienia: do 4 miesięcy 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 dostarczyć osobiście lub wysłać na adres pocztą:
Maciej WOJDYLEWSKI, ul. Stanisława Moniuszki 7/4, 76-150 Darłowo
lub e-mailem na adres: maciekw34@op.pl
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
• wartość oferty co najmniej netto.
Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 604 082 518
Na prośbę oferenta Armator udostępni jednostkę DAR-78 wraz posiadaną dokumentacją
techniczną celem przeprowadzenia szczegółowych oględzin jako niezbędnych do ustalenia
zakresu i wartości zamówienia po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu
oględzin.

 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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