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Zamawiający:                  Katowice, dn. 25.05.2015 r. 

Przedsiębiorstwo Usługowe „GEOCARBON” Sp. z o.o. 

Ul. Dunikowskiego 12-14 

40-127 Katowice 

 

ZC ………….. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dot. zamówienia powyżej 14 000 euro 

 

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych 

ze środków RPO lata 2007-2013 oraz Instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania 

dokumentów finansowych dla potrzeb realizacji projektu Wzrost konkurencyjności firmy 

Geocarbon Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych specjalistycznych urządzeń zapraszamy do 

złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach projektu. 

 

I. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż  nowej wiertnico – palownicy na podwoziu 

gąsienicowym. 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:  

Podwozie 

gąsienicowe, wykonane z wysoko gatunkowej stali, oscylujące +/- 100 , gąsienice o 

szerokości 400 mm, szerokość podwozia 1800 mm, długość podwozia 2360 mm, szybkość 

przemieszczania 0 – 1,5 km/godz, siła uciągu 123 kN.  

  Agregat 

hydrauliczny napędzany silnikiem, który jest wyposażony w układ hydrauliczny 

z czujnikami kontroli obciążenia, chłodzony wodą. 

Składa się z pompy głównej z regulacją wydatku oleju hydraulicznego. Zbiornik oleju 

hydraulicznego 450 l. Zbiornik paliwa 140 l. 

 Maksymalny wydatek pomp głównych 259 l/min 

 Dodatkowa pompa zasilająca 41 l/min 

 Maksymalne ciśnienie w układzie 280 bar  

Pulpit sterowniczy 

Przenośny pulpit sterowania. Zapewnia sterowanie wszystkimi funkcjami roboczymi 

i ruchami ustawczymi. Pulpit połączony z wiertnicą kablem (15 m długości). Wyłącznik 

bezpieczeństwa znajduje się w przenośnym pulpicie sterowania. Trzy podstawowe tryby 

pracy: 
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 jazda i ustawienie podpór stabilizujących, 

 ustawienie masztu w pozycji do pracy, 

wiercenie.  

Wysięgnik masztu 

Przednie, czołowe podparcie masztu z płynną regulacją wysokości za pomocą siłownika. 

Siłowniki zapewniające odpowiednio podnoszenie i opuszczanie masztu praktycznie w każdej 

możliwej pozycji. Kinematyka pozwalająca poruszać masztem w zakresie: 

 44 – 93 stopni w osi wzdłużnej maszyny 

 +/- 92 stopnie w osi poprzecznej maszyny  

Maszt 

Umożliwiający używanie żerdzi o długości min 3,0 m o skoku wrzeciona głowicy 3,4 m od 

wrzeciona do ścisku, z zamontowaną na 12 rolkach podstawą (tzw. sanki) do głowicy 

obrotoweji/lub udarowej poruszanej przy pomocy systemu siłownik / łańcuch. Głowica 

standardowa ma możliwość odsuwania na bok. 

 max siła podnoszenia 120 kN 

 max efektywna siła nacisku 60 kN 

 system przesuwania masztu góra – dół kontrolowany za pomocą siłownika.  

Zacisk hydrauliczny 

Do żerdzi o średnicach 48 do 340 mm. Siła zacisku 237,5 kN, moment odcięcia 4800 daNm  

Odcinacz hydrauliczny 

Do odcinania żerdzi i narzędzi wiertniczych. Siła zacisku 237,5 kN,  

Prowadnica żerdzi 

Do żerdzi o średnicach 48 - 340 mm wraz z redukcjami  

 Głowica obrotowa 

O budowie modułowej pozwalającej na łatwą zmianę z wersji „mikropale” do wersji „Jet-

Grouting” 

 max moment obrotowy 10 000 Nm przy 46 obr/min 

 max prędkość: 703 obr/min przy 700 Nm 

 wolny przelot 98 mm 
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Wyciągarka pomocnicza 

Z wysięgnikiem montowanym na szczycie masztu, pozwalający na wyciąganie przewodu 

wiertniczego 2x3m+1x1m 

 max uciąg liny 20 kN (I bieg) 

 max prędkość liny 60 m/min 

 średnica liny 10 mm 

 długość liny na bębnie 46 m  

System wrzeciona pływającego 

Montowany na stalowej prowadnicy wraz ze sprężynowym amortyzatorem drgań. 

Przelot wewnętrzny 40 mm  

Prowadnica do żerdzi 

Element centrujący wraz z redukcjami.  

Głowica wodno – powietrzna 

Elektryczny zespół sterowania zaworem powietrzno – płuczkowym 

Zawór powietrze / woda  

Przygotowanie maszyny do zastosowania technologii: 

 młotka dolnego 

 Jet – Grouting  

Wyłącznik bezpieczeństwa 

Siatka ochronna na głowicy 

Dodatkowo: 

 system hydrauliczny automatycznie równoważący obciążenia poszczególnych 

układów maszyny i rozdzielający moc. 

 Fabrycznie zamontowane wyjścia hydrauliczne. Które w przyszłości pozwolą na 

rozbudową maszyny i stosowanie różnych technologii 

 uchwyty do podnoszenia maszyny 

 pompa płuczkowa służąca do wykonywania odwiertów 

z zastosowaniem płuczki wiertniczej (wydatek przepływu regulowany jest 

z przenośnego pulpitu sterowania 
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 zestaw przyrządów kontrolno – pomiarowych potrzebnych podczas pracy urządzenia 

 możliwość prowadzenia prac wiertniczych w zawodnionym podłożu z możliwością 

uzysku rdzenia (próba gruntu) 

 wiercenie studni dla potrzeb ludności  

 

II. Sposób przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszego zapytania.  

Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w przedmiocie 

zamówienia. Wykonawca winien podać cenę łączną brutto wykonania całego zamówienia 

oraz ceny jednostkowe .  

Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy zgodną 

z dokumentem rejestrowym.  

Ofertę należy złożyć do pięciu dni roboczych od momentu otrzymania zapytania ofertowego  

w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty, fax-em na numer 

32/2584790 lub mailem na adres info@geocarbon.com. 

  

III. Kryteria oceny ofert 

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: 

Cena – 85 % 

Czas dostawy – 15 % 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z zastrzeżeniem zasady równego traktowania 

Wykonawców przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert równie korzystnych lub nie 

mieszczących się w możliwościach finansowych Zamawiającego. Ocenie wg kryterium 

podlegać będą oferty po ewentualnych  negocjacjach.  

 

IV. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: 

  

W razie wątpliwości lub zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt 

mailowy info@geocarbon.com . 

 

 

 

 

         

Prezes P.U. GEOCARBON Sp. z o.o. 

       mgr. inż. Maria Kaczmarska  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

mailto:info@geocarbon.com
mailto:info@geocarbon.com
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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY  

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa  

Siedziba  

Nr telefonu/faks+48  

nr NIP 

nr REGON 

Zobowiązania wykonawcy 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na sprzedaż wiertnico – palownicy (zgodnie z 
zamieszczoną specyfikacją techniczną) na następujących warunkach cenowych: 
 

LP Przedmiot Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena łączna 

netto 

Cena łączna 

brutto 

1 2 3 4 5(3x4) 6 (5+VAT) 

1      

2     

 

 

 

3      

4      

5      

6      

7      

CENA ŁĄCZNA  
 

 

 

 
Termin realizacji zamówienia ……………………………. 

Termin płatności …………………………… 

 

 

 

 

………………., dnia..................r           …………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 

 


