
  

 
 

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia 
pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych  

w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ 
 

 
Oddział Biskupice Oddział Poznań 
ul. Główna 45 ul. Forteczna 2 
62-007 Biskupice Wlkp. 61-362 Poznań 
tel. +48 61 815 50 27, +48 61 815 50 43 tel. +48 61 877 54 17, faks +48 61 879 34 03 
faks +48 61 815 51 17, bus@modertrans.poznan.pl LRV@modertrans.poznan.pl 
 
 
 

  Poznań, dnia 12.07.2016 

 
 

Zapytanie ofertowe nr DEM-281 – 65/2016 
 
 

L.p. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość 
Termin składania 

ofert 
Uwagi 

1. 
Dostawa rolety sterowanej 
elektrycznie 

szt. 1 

upływa w dniu 
19.07.2016 

o godz. 10:00 

Liczy się data 
wpływu do 

siedziby 
MODERTRANS 

2. Dostawa lustra zewnętrznego  szt. 1  

3. Dostawa podnóżka motorniczego szt. 1 

4. 
Dostawa systemu wycieraczki 
czołowe 

szt. 1 

5. 
Dostawa rampy dla osób 
niepełnosprawnych  

szt. 1 

 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
 
1.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 grup – A-E. 
1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części lub na całość 

zapytania 
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1.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, bez wad urządzeń do zabudowy w 
tramwaju w tym: 

1.3.1. CZEŚĆ A: Roleta: 
1.3.1.1. Wymagania: 

1.3.1.1.1. Sterowana elektrycznie – 24V 
1.3.1.1.2. Kolor: czarna 
1.3.1.1.3. Szerokość: 1100 mm 
1.3.1.1.4. Długość robocza pracy: 250 mm 
1.3.1.1.5. Materiał: Treviracs, kolor: ciemno-szary  
1.3.1.1.6. Zgodna z normą DIN EN 45545 

 
1.3.2. CZĘŚĆ B - Lustro zewnętrze: 

1.3.2.1. Wymagania: 
1.3.2.1.1. Lustro przednie prawe 

1.3.2.1.2. Długość (ramię + obudowa lustra) – 1195,8 mm 

1.3.2.1.3. Wysokość (ramię + obudowa lustra) – 696,4 mm 

1.3.2.1.4. Szerokość obudowy lustra – 238,5 mm 

1.3.2.1.5. Wymiary lustra szerokokątnego – 179x150 mm 

1.3.2.1.6. Wymiary lustra głównego – 301x170,9 mm 

1.3.2.1.7. Mocowanie lustra: 

1.3.2.1.8. Umożliwiające montaż lustra wraz z ramieniem z prawej strony pojazdu 

tramwajowego tak aby dolna krawędź lustra znajdowała się 2000 mm 

nad pgs. 

1.3.2.1.9. System musi zawierać manipulator sterowania pozycją lustra 

umożliwiający zdalne ustawienie pozycji luster z pozycji motorniczego 

1.3.2.1.10. Przewody sterujące: Minimalna długość wiązki przewodów – 2000 mm, 

1.3.2.1.11. Wykonanie zgodne z ECE R118 

 
1.3.3. CZĘŚĆ C - Podnóżek motorniczego (pneumatyczny)  

1.3.3.1. Wymagania: 
1.3.3.1.1.     Podnóżek powinien być wyposażony w regulację wysokości 

umożliwiającą motorniczemu łatwe, nie wymagające wysiłku 

regulowanie wysokości. 

1.3.3.1.2.     Wykonany z stali nierdzewnej. 

1.3.3.1.3.     Powierzchnia kontaktu obuwia z podnóżkiem powinna być wykończona 

w taki sposób aby ograniczyć wycieranie się powierzchni podnóżka. 

1.3.3.1.4.     Podnóżek powinien posiadać dwa pedały, które to mogą wykonywać 

dowolne funkcje, do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji 

zamówienia. 
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1.3.3.1.5.     Pedały powinny być wykonane z odpornego na ścieranie tworzywa. 

1.3.3.1.6.     System regulacji wysokości podnóżka powinien być zabezpieczony 

przed warunkami pracy podnóżka oraz odporny na działanie środków 

chemicznych używanych do czyszczenia podłóg w tramwajach. 

1.3.3.1.7.     Po zamontowaniu podnóżka, podnóżek powinien być stabilny w pełnym 
zakresie regulacji wysokości. 

 
1.3.4. CZĘŚĆ D - System wycieraczki szyby czołowej 

1.3.4.1. Wymagania: 
1.3.4.1.1. Zamawiający oczekuje dostawy kompletnego systemu gotowego do 

montażu na tramwaju.  
1.3.4.1.2. System wycieraczki czołowej powinien zawierać system spryskiwaczy, 

napęd elektryczny i układ sterowania 
1.3.4.1.3. Wycieraczka powinna mieć możliwość pracy w minimum  

3-stopniowej regulacji częstotliwości pracy. 
1.3.4.1.4. Zamawiający oczekuje dostawy kompletnego systemu gotowego do 

montażu na tramwaju. System wycieraczki czołowej powinien zawierać 

system spryskiwaczy, napęd elektryczny i układ sterowania 

1.3.4.1.5. Wycieraczka powinna mieć możliwość pracy w minimum 3-stopniowej 

regulacji częstotliwości pracy. 

1.3.4.1.6. Długość pióra 700m,  

1.3.4.1.7. Długość ramienia wycieraczki 950-1000mm ,  

1.3.4.1.8. Zakres pracy 50-60 stopni.  

1.3.4.1.9. Maksymalny gabaryty mechanizmu wycieraczki szerokość 320 mm, 

długość do trzpienia mocującego 300mm, wysokość 200mm. 

1.3.4.1.10. Sposób montażu wycieraczki powinien być dostosowany do wymagań 

zamawiającego. 

1.3.5. CZEŚĆ E- Rampa dla osób niepełnosprawnych: 

1.3.5.1. Wymagania 

1.3.5.1.1. Powierzchnia platformy powinna licować się z powierzchnią podłogi,  

1.3.5.1.2. Maksymalna grubość platformy 19,00 mm 

1.3.5.1.3. Platforma musi być wyposażona w urządzenie zabezpieczające 

uniemożliwiające zamknięcie drzwi oraz jazdę tramwaju, w przypadku 

gdy nie jest ona całkowicie złożona.  

1.3.5.1.4. Platforma powinna być rozkładana ręcznie  

1.3.5.1.5. Szerokość i długość platformy powinna gwarantować swobodny dostęp 

do tramwaju z poziomu główki szyny.  
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1.3.5.1.6. Zastosowany mechanizm powinien zapewnić szybką  

i nieskomplikowaną obsługę. 

 
2. Kryteria wyboru: 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 
 

2.1. Cena netto – 50% 
2.1.1.  Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 50 punktów 
2.1.2.  Sposób przyznania punktów: 

 
 

2.2. Termin realizacji – 50% 
2.2.1. Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 50 punktów 
2.2.2. Sposób przyznania punktów  
 

 
 

 
2.3. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę.  

2.4. Dostarczone urządzenia nie mogą być urządzeniami prototypowymi.  
 

3. Oferta powinna zawierać: 
3.1. Nazwę i adres firmy oferenta 
3.2. Opis zakresu dostawy (zgodny z pkt. 1 zapytania ofertowego) 
3.3. Cenę ofertową netto i brutto.  
3.4. Warunki płatności  
3.5. Oferta powinna zawierać informację o terminie ważności oferty. Jeśli oferta nie 

zawiera informacji to przyjmuje się, że oferta jest ważna 3 miesiące od daty 
wystawienia. 

4. Oferty i pytania prosimy kierować: 
4.1. na adresy e-mail m.kin@modertrans.poznan.pl lub LRV@modertrans.poznan.pl 
4.2. lub faxem nr 61 879 34 03 
4.3. lub pocztą tradycyjną: Modertrans Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 2, 61 – 362 Poznań 

(liczy się data wpływu do siedziby Modertrans) 
4.4. lub osobiście: w siedzibie firmy – adres j/w 

 
zamawiający zastrzega prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferenta i bez podania przyczyny. 
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