
L.Dz./PRO-dzpz / 1745  /2018      Tarnów, 13.04.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę automatycznej mieszarki do zapraw. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:      Automatycznej mieszarki do zapraw 

 

Wymagania  techniczne: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznej mieszarki do zapraw cementowych, 

tzw. miksera, spełniającej wymogi norm PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3. Mikser powinien 

posiadać dwie prędkości mieszania: 140 oraz 285 obr/min. Pojemność misy powinna wynosić 

5 litrów. Mieszadło i misa powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Odległość pomiędzy 

mieszadłem a misą powinna wynosić 3±1 mm. Mieszarka powinna być wyposażona w panel 

sterowania do pracy automatycznej i półautomatycznej. Mieszarka powinna posiadać 

automatyczny dozownik piasku oraz dozownik wody lub domieszek. Osłona misy 

mieszalnika powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi miksera. Urządzenie powinno 

posiadać instrukcję w języku polskim. 

 

Przykładowa automatyczna mieszarka do zapraw: 

Automatyczna mieszarka do zapraw UTCM-0085 firmy Multiserw Morek 

 

   

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferty na dostawę zamówienia należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem 

„Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 1745 /2108” do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godz. 13.00 w 

siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, 

pokój A024 lub przesłać pod Adres email: oferty@pwsztar.edu.pl . 

3. Każda oferta  oddzielnie winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) za wykonanie całości zamówienia wraz z transportem 

- okres gwarancyjny 

-  termin realizacji 

4. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

5. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego tj. zawierające całość zamówienia oceniane 

będą kryteriów: 

- cena 80% 

- gwarancja 10% 

- termin realizacji 10 % 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym 

finansowe od Zamawiającego. 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316612 Józef Ligęza lub 

6316615 Andrzej Irla. 
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