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Kraków, dnia 13.10.2014 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

Zamawiający 

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o. 

ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków 

 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, 

w tym udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów: 

Magdalena Kamińska – m.kaminska@kzn.pl 

Tytuł projektu 
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI I ZABUDOWY 

WYSOKIEJ JAKOŚCI ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH. 

Podmiot zamówienia Elementy wyposażenia hydraulicznego 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Dostawa: spalinowe agregaty hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne, 
usługa instalacji i montażu 

Termin realizacji 30 styczeń 2015 rok (dostawa i montaż) 

Forma płatności Przelew na podstawie wystawionych faktur 

Koszty dostawy  
(jeżeli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Kryteria oceny oferty Cena 100% 

Termin składania oferty 30.10.2014 

Sposób składania 
oferty 

Osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: m.kaminska@kzn.pl 

Sposób przygotowania 
oferty 

W języku polskim, formie pisemnej lub  
dokumentu elektronicznego DOC lub PDF.  

Oferta powinna być złożona w walucie PLN w wartościach netto.  
Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem  

formularza ofertowego (w załączniku).  
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Opis techniczny: 

1. Dostawa 4 szt. spalinowych agregatów hydraulicznych HAS-33 

- wydajność pompy 50 l/min 

- ciśnienie nominalne 33 - 35 MPa 

- moc silnika 33 kW (Diesel) 

- wymiary 1700x1800x1200 

- typ stacjonarny w formie wyciszonej, szczelnej, solidnej obudowy na stalowej ramie 

2. Dostawa 1 szt. spalinowych agregatów hydraulicznych HAS-13.  

- wydajność pompy 35 l/min 

- ciśnienie nominalne 16 MPa 

- moc silnika 13 kW (Diesel) 

- wymiary 1200x800x700 

- typ stacjonarny w formie wyciszonej, szczelnej, solidnej obudowy na stalowej ramie 

3. Dostawa 8 szt. siłowników CJ2E-20-100/56x600 

4. Wykonanie instalacji hydraulicznej w tym podłączenie agregatów do siłowników (2. i 3.) oraz 

agregatu 1. do HDS usytuowanego obok agregatu. Instalacja będzie zamontowana na wagonie 

kolejowym. Szkic w załączniku. 

5. Montaż instalacji będzie miał miejsce na terenie Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” 

Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Półłanki 25. 

 

W przypadku nie złożenia przez Państwa oferty prosimy o przesłanie takiej informacji na adres 

email m.kaminska@kzn.pl. 

 


