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Zapytanie ofertowe nr INN-225774 – P2/2015 

L.p. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość 
Termin 

składania ofert 
Uwagi 

1. 
Przekładnia do wózka trakcyjnego 

średniopodłogowego 
tramwajowego 

szt. 4 

upływa w dniu 

15.10.2015 
o godz. 10:00 

Liczy się data wpływu do 

siedziby MODERTRANS  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.1. Nowa przekładnia do wózka trakcyjnego średniopodłogowego, parametry:  

 Moc nominalna: 105 kW 

 Stosunek prędkości: i= 6 

 Nominalna prędkość: n1n=1780 min-1 

 Prędkość maksymalna: n1max=4463 min-1 

 Nominalny moment obrotowy: Tn1=563 Nm 

 Maksymalny moment obrotowy: T1max=750 Nm 

 Maksymalny moment hamowania: T1bmax=840 Nm 

 Temperatura pracy: -25 ºC/+40ºC 

 Nacisk na oś: Qdv= 98,1kN (10t) 

 Waga: ok. 280, 300 kg (netto). 
2. Kryteria wyboru: 

2.1. Cena netto– 80% 

2.2. Termin realizacji – 20% 
2.3. UWAGA: Wykonawcy/dostawcy powinni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający 

uzna to kryterium za spełnione, jeżeli oferent posiada doświadczenie w zakresie projektowania, 

produkcji i serwisowania przekładni w branży kolejowej.  
3. Oferta powinna zawierać: 

3.1. Nazwę i adres firmy oferenta 
3.2. Opis oferowanych prac (zgodny z pkt. 1 zapytania ofertowego) 

3.3. Cenę ofertową netto i brutto.  
3.4. Czas realizacji zamówienia 

3.5. Warunki płatności  

3.6. Oferta powinna zawierać informację o terminie ważności oferty. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, 
że oferta jest ważna 3 miesiące od daty wystawienia.  

4. Oferty i pytania prosimy kierować: 
4.1. na adresy e-mail a.matusiak@modertrans.poznan.pl lub LRV@modertrans.poznan.pl 

4.2. lub faxem nr 815 51 17 lub 61 879 34 03 
4.3. lub pocztą tradycyjną: na adres znajdujący się w stopce niniejszego zapytania 

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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