
 

 
 

Stargard,  dnia 16/11/2020 r. 

          (miejscowość, data) 

MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna 

Ul. Na grobli 4 

73-110 Stargard      

……………………………… 

(dane Beneficjenta) 

Zapytanie ofertowe 

w celu oszacowania wartości zamówienia 

 

Projekt: „Wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie maszyn drogowych przez MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek 

Spółka Cywilna ” 
 

Zamawiający prowadzący działalność gospodarczą pn. MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek 
Spółka Cywilna, 

zaprasza do złożenia oferty cenowej 
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawę i montaż stołu roboczego z wyposażeniem .   
 

Przedmiot Zapytania:  

Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż stołu roboczego z wyposażeniem, zgodnie ze specyfikacją 

zamieszczoną w załączeniu.  

Kod CPV:  

42660000-0  Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i 

urządzenia do natryskiwania na gorąco 

42662000-4  Sprzęt spawalniczy 

42662200-6  Nieelektryczny sprzęt spawalniczy 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Profesjonalny stół montażowy  1 sztuka 

system D28,wykonany ze stali konstrukcyjnej podwójnie hartowanej i powlekanej, azotowany 

plazmowo, o wymiarach 3000x1500x200 mm. Płyta bazowa z  otworami  28 mm w rastrze               

100mm x 100mm w układzie prostej siatki otworów.  Wysokość bocznych płyt stołu około 200 mm 

,grubość materiału 27-29 mm, równoległy układ otworów 28 mm w rastrze 50 mm, 2 rzędy otworów. 

Otwory stołu z wyoblonymi krawędziami o promieniu R3 a boki o promieniu R6;  Ilość nóg stołu 6 szt. -  

pozwalających na wypoziomowanie stołu tak aby blat, roboczy znajdował się około 650 – 900 mm od 

poziomu podłoża, nośność na nogę minimum 2000kg, konstrukcja stołu ożebrowana, spawana i 

obrabiana mechanicznie. 

2. Wyposażenie robocze stołu : 

a) Profesjonalny zacisk śrubowy regulowany, azotowany plazmowo   10 szt. 

w tym : 



 

 
 

⎯ zacisk śrubowy regulowany 180st.,wysokość minimum 300mm, regulacja  6 szt. 

pozioma 50-165 mm – 5 kN   

b) zacisk śrubowy regulowany 45st./90st.,wysokość minimalna 300mm- 5 kN  4 szt. 

c) skrzynki narzędziowe montowane pod stołem z max obciążeniem 1 szuflady 50kg  2 szt. 

⎯ 1 skrzynka z 2 szufladami 

⎯ 1 skrzynka z 3 szufladami  

d) trzpień łączący szybkomocujący krótki – azotowany      18 szt. 

e) trzpień magnetyczny 68 mm w obudowie aluminiowej     4 szt. 

f) pryzma do rur fi 60 i 120st. z wkręcanym trzpieniem fi 28     8 szt. 

g) wózek narzędziowy mobilny o wym.1020x900x650mm z pochyłą płytą                              1  szt.  

i otworami do narzędzi 28 mm , minimum całkowite obciążenie 240kg 

h) stoper uniwersalny płaski  150 x 50 x 18 mm/slot – azotowany z miarką   6 szt. 

i) stoper uniwersalny płaski  225 x 50 x 18 mm/1 otwór/slot azotowany z miarką  6 szt. 

j) stoper uniwersalny płaski 300x50x18mm/3otwory/slot/ -azotowany z miarką   2 szt. 

k) stoper kątowy 90” 175x175x50x 18mm/3 otwory/slot – azotowany z miarką   4 szt.                         

l) stoper kątowy 90”z regulacją kąta 500x267x95x27mm/ 9 otworów/slot –azotowany   

z  miarką, prawy          1 szt. 

m) stoper kątowy 90”z regulacją kąta 500x267x95x27mm/9 otworów/slot- azotowany  

z miarką , lewy          1 szt. 

n) stoper kątowy 90”300x200x75x20mm/6 otworów/slot –azotowany z miarką   2 szt. 

Przewidywany wstępny Termin Realizacji: 2 (dwa) tygodnie od daty podpisania umowy. 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 

Sposób i termin składania ofert: Informacja cenowa winna być złożona drogą elektroniczną w terminie do dnia 

24.11.2020 roku.  

Ofertę proszę przesłać pocztą e-mail na adres: adres: pk@madrog.pl 

1) Informacja cenowa winna zawierać: 

a) pełną nazwę oferenta;  

b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail; 

c) parametry oferowanego sprzętu; 

d) cenę (wraz ze wskazaniem waluty rozliczenia), która powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do 

rozpoczęcia pracy oraz do właściwej eksploatacji,   

e) oferowany termin dostawy od daty otrzymania zamówienia; 

f) termin ważności oferty (min 30 dni od daty złożenia oferty),  

2) Niniejsze szacowanie wartości zamówienia:  

a) ma na celu oszacowanie wartości zamówienia,  

b) nie stanowi zapytania ofertowego i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku, 
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 c) nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty 

rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 


