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Ostróda, dnia 12 września 2019 r. 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie,  

ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda,  

woj. warmińsko-mazurskie 

godziny pracy: 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku  

tel. (89) 670 92 14 

NIP: 741-211-18-24 

 

Zapytanie ofertowe 

„Finansowanie w formie leasingu zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 Stertil-Koni.”  
 

1. Opis przedmiotu zmówienia  

Przedmiot  zamówienia obejmuje finansowanie zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 marki 

Stertil-Koni: 

 Podnośnik 4-kolumnowy  

 Udźwig: 7500 kg na kolumnę, 

 System podnoszenia: hydrauliczny system podnoszenia z synchronizacją sterowaną mikroprocesorem, 

 Wysokość podnoszenia: maksymalnie 1850 mm,  

 Moc znamionowa silnika 2,2/3,0 kW na kolumnę, 

 Ciężar: 595 kg na kolumnę, 

 Wysokość kolumny: 2465 mm, 

 Ładowanie kolumn: Zasilanie kolumn bezprzewodowych- z gniazdka ściennego: 230V. Zasilanie 
podnośników przewodowych: 400V, 

 4 stojaki osiowe JS-H8, nośność 8,5 tony, koła wsparte sprężynowo 

 Okres trwania umowy 36 miesięcy, 

 Wpłata własna maksymalnie 10% 

 Dostawca przedmiotu zamówienia : Firma Stertil-Koni Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 15, 61-527 
Poznań  

 Wartość zamówienia: 109 000,00 zł netto 
 

2. Termin wykonania zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia – do 14 tygodni od daty podpisania umowy. 

3. Kryteria oceny oferty: 

1) Koszt finansowania netto- 100%  
 

4. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze , nieścieralnym 

atramentem lub długopisem.  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku 

składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis Oferta na 

„Finansowanie w formie leasingu zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 Stertil-

Koni.” Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pok. nr 5 – sekretariat od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 7:00-15:00, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego:  

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie, 

Ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda  
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5. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

Jerzy Leśnicki, adres e-mail j.lesnicki@zegluga.com.pl  

 

6. Termin złożenia oferty  

Oferty należy złożyć do dnia 20 września 2019 r. do godz. 12:30  

 

7. Otwarcie ofert nastąpi:  

20 września 2019r. o godz. 12:45, w pokoju nr. 7 (I piętro).  
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