Rail Capital Partners sp. z o.o.
ul. Józefa Bronikowskiego 12a
85-426 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 29 kwietnia 2020 r.
Sygnatura: PW/RCP/302/04/2020
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Rail Capital Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Józefa Bronikowskiego 12a, 85426 Bydgoszcz (dalej: „Spółka” lub „RCP”), zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wynajęcia
powierzchni magazynowej do przechowywania wyprawki do lokomotyw elektrycznych.
I.

Cel i przedmiot zapytania ofertowego

Celem prowadzonego procesu zakupowego jest:




II.

Oferta powinna być wypełniona dokładnie w podany niżej sposób:




III.

pozyskanie ofert wynajmu powierzchni magazynowych do przechowywania wyprawki
do lokomotyw elektrycznych,
szczegółowa weryfikacja najbardziej atrakcyjnych ofert,
podjęcie współpracy z Wykonawcą spełniającym kryteria RCP dotyczące, w
szczególności atrakcyjności oferowanych warunków cenowych, zakresu wymaganych
usług, czasu rozpoczęcia wynajmu oraz powszechnie przyjętych standardów jakości.

przesłana w formie elektronicznej;
przesłana na adres mailowy:
Ofertę proszę przesłać w formie pliku w formacie .pdf na następujące adresy e-mail:
agata.ziemniarska@rcplokomotywy.pl i arkadiusz.andrzejewski@rcplokomotywy.pl
oraz w przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty, prosimy o kontakt z
agata.ziemniarska@rcplokomotywy.pl i arkadiusz.andrzejewski@rcplokomotywy.pl

Oczekiwania wobec oferenta/ specyfikacja usług

Spółka jest zainteresowana pozyskaniem ofert wynajmu powierzchni magazynowych do
przechowywania wyprawki do lokomotyw elektrycznych, której elementy wyszczególnione są w
tabeli poniżej.
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Lp.

Nazwa zespołu

Wymiary
komponentu
[mm]

1

Kompletna szyba czołowa

82x1175x1903

2

3

4
5

6

7

Kompletne szyby boczne
prawe i lewe

Szyba boczna lewa:
21x620x1018
Szyba boczna prawa:
21x620x1018
Szyba drzwi
wejściowych:
21x350x460

Zgarniacz torowy

Pakiet reflektora
lewy: 355x440x746
Pakiet reflektora
prawy: 355x440x746
Pakiet reflektora
czołowego:
Ø306x215
Absorber:
680x714x1578
Zderzak:
340x550x640
436x1031x2613

Laminat czoła

Czoło kabiny
maszynisty:
1334x1538x2789

Reflektory i światła
zewnętrzne

Zderzaki i absorber

Kamery

Nos czoła kabiny:
819x1542x2688
Kamera lusterkowa:
163,7x122,6x65,1
Kamera szlaku:
99,3x96,7x52,8

Masa
komponentu
[kg]

Ilość
opakowań

102,86

3

Wymiary
transportowe
(dotyczy 1
opakowania)
[mm]
2000x1500x500

13,00

2

1300x700x500

ok. 50

13,00

2

1300x700x500

ok. 50

14,00

1

1300x700x500

ok. 140

10,80
10,80

Masa jednego
opakowania [kg]
ok. 245

1200x600x500
1

2,06

1200x600x500

ok. 100

1200x600x500

226,70

8

1600x800x600

ok. 250

144,80

2

1200x800x600

ok. 610

129,00

4

2500x1700x500

160,00

63,75

4

2500x1800x1200

ok. 100

92,65

4

2500x1700x1200

ok. 130

0,96

250x250x250
1

0,42

ok. 50
250x250x250

8

Kompletne odbieraki prądu
(pantograf)

410x1950x2525

153,00

2

1200x1800x2800

ok. 520

9

Mechanizm wycieraczek z
ramieniem pantografowym

170x275x910 (napęd)
115x123x1250 (ramię
z piórem)

11,82

1

1200x800x800

ok. 40

10

Stopnie wejściowe do kabiny

100x330x840

5,87

11

Stopnie wejściowe na
czołownicy

100x330x840

5,87

1

1200x400x300

ok. 90

12

Elementy zabudowy
absorbera zderznego w tym
podest manewrowego

331x618x677

15,05

1

1200x800x600

ok 60

13

Wózki lokomotywowe

1385x2896x6579

17000,00

2

1385x2896x6579

17000,00
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14

Agregat prądotwórczy

1190x2525x2600

3661,50

1

Specjalna rama do
transportu agregatu.
Rama ma wymiary:
4300 x 1400 x 3700

15

Sprężarka powietrza

499x391x509

150,00

1

1200x800x700

ok. 180 kg

16

485x518,5

75,90

1

1200x800x700

ok. 940 kg

1080x2057x2285

1540,00

2

ok. 2000x4000x2500

ok. 1800 kg

18

Sprzęgło przekładni głównej
Falownik wraz z kpl.
elementów
Osuszacz powietrza

275x340x1422

63,00

1

1500x800x600

ok. 156 kg

19

Nakładka ślizgowa

42x60x985

9

2

1200x800x400

ok. 150 kg

Ø190x683

19,04

1,00

1200x800x600

ok. 120 kg

1

1,2 x 0,8 x 0,6

ok. 70 kg

1

1,2 x 0,8 x 1

ok. 170 kg

17

20

21

22

urządzenia/adaptery
niezbędne do podniesienia
pojazdu za pomocą dźwigów
lub podnośników Kutruffa
Paleta zbiorcza:
1. Zgarniacz szynowy (2 szt.)
2. Dysza smarowania obrzeży
kół lomomotywy (4 szt.)
3. Przewód pnematyczny
układu smarowania obrzeży
kół (4 szt.)
4. Dysza piasecznicy (4 szt.)
5. Przewód pneumatyczny
układu piasecznicy (4 szt.)
6. Kurki końcowe pociągu (8
szt.)
Paleta zbiorcza:
1. Czujniki do układu ppoślizowego (10 szt.)
2. Elektromagnes SHP (2 szt.)
3. Radar Dopplera (2 szt.)
4. Antena systemu ETCS (2
szt.)
5. Szczotki uziemiające
maźnicy (16 szt.)
6. Sterownik główny (1 szt )
7. Zadajnik jazdy (3 szt.)
8. Gniazo złącza
wielokrotnego (2 szt.)
9. Prądnica prędkościomierza
(2 szt.)

IV.

ok 4 tony

RCP zastrzega możliwość zmiany ilości/objętości składowanych towarów o +/- 8%.
Wymagania dotyczące oferty

Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana świadczeniem usług najmu powierzchni magazynowych
do przechowywania wyprawki do lokomotyw elektrycznych uprzejmie prosimy o przedstawienie
Państwa Oferty spełniającej wymagania wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W ramach Oferty oczekujemy od Wykonawcy:
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a. zapewnienia powierzchni (preferowana forma zamkniętego pomieszczenia) niezbędnej, do
przechowywania wyprawki do lokomotyw elektrycznych w ilości określonej w tabeli 1 w
pkt. III niniejszego zapytania,
b. powierzchni magazynowej o lokalizacji w Bydgoszczy bądź okolicach tzn. +/-30 km od
Bydgoszczy, mile widziana możliwość dojazdu koleją,
c. zapewnienia w pomieszczeniu służącym do przechowywania wyprawki stałej temperatury:
min. 5o C max. 30oC i wilgotności powietrza nie większej niż 60%,
d. zapewnienie możliwości dostępu do składowanych elementów od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.00 – 18.00 a w sytuacjach wyjątkowych także poza tymi godzinami (z
możliwością dodatkowej opłaty za taką usługę),
e. zapewnienie powierzchni magazynowej, która będzie objęta systemem ochrony
przeciwpożarowej oraz antywłamaniowej oraz będzie objęta polisą ubezpieczeniową,
f. zapewnienia możliwości wjazdu ciężkich maszyn w celu załadowania i wywozu
składowanych elementów,
g. zapewnienia infrastruktury niezbędnej do załadunku/wyładunku przechowywanych
elementów np. wózek widłowy, suwnica,
V.

Wymagania dotyczące oferty

Jeżeli są Państwo zainteresowani świadczeniem usług najmu powierzchni magazynowych do
przechowywania wyprawki do lokomotyw elektrycznych uprzejmie prosimy o złożenie Oferty w
odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe do dnia – 20 maja 2020 r.
VI. Zastrzeżenia prawne i poufność
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje RCP w szczególności do:
a. zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z
przygotowaniem, akceptacją odrzuceniem i Oferty;
b. wyboru lub zaakceptowania jakiejkolwiek Oferty złożonej na jego podstawie;
c. złożenia jakiegokolwiek zamówienia na podstawie Ofert otrzymanych w odpowiedzi
na niniejsze zapytanie ofertowe;
d. zawarcia jakiejkolwiek umowy z Wykonawcą składającym Ofertę na podstawie
niniejszego zapytania ofertowego.
2. W przypadku wyboru jednej lub kilku Ofert złożonych w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie ofertowe, Spółka nie jest zobowiązana do informowania pozostałych
uczestników o dokonanym wyborze.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do:
a.
zatrzymania Ofert i dokumentów otrzymanych w związku z niniejszym zapytaniem
ofertowym;
b.
zakończenia niniejszego procesu w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
w tym bez wyboru żadnej ze zgłoszonych ofert (skorzystanie przez RCP z powyższego
uprawnienia nie będzie rodziło po stronie RCP zobowiązania do zapłaty jakichkolwiek
odszkodowań na rzecz Wykonawcy);
c.
dowolnej zmiany warunków zapytania;
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d.
podjęcia dalszych negocjacji wyłącznie z wybranymi oferentami;
e.
dokonania oceny Ofert według swojego uznania;
4. Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym są własnością RCP i nie mogą być
rozpowszechniane bez pisemnej zgody Spółki. Oferent może wykorzystywać zawarte w
zapytaniu ofertowym informacje wyłącznie w celu przygotowania Oferty.
5. Poprzez fakt złożenia Oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, Wykonawca
wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i akceptuje je bez
zastrzeżeń. Informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym i dołączonych
załącznikach są informacjami poufnymi RCP.
Po otrzymaniu odpowiedzi na zapytania ofertowe Spółka zakłada możliwość odbycia
spotkań/telekonferencji z wybranymi Wykonawcami. Spotkania te mogą odbyć się w siedzibie
Spółki.
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