
 
Radom, 19.02.2021r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wstępnej na dostawę 

części zamiennych do przerzucarki Biofix wraz z montażem. Przerzucarka Biofix pracuje  

w kompostowni Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94. 

Zapytanie zostało podzielone na 3 zadania. Wykonawca może złożyć ofertę łączną na 

wszystkie zadania lub na każde zadanie oddzielnie. 

I. Zadanie nr 1: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż części zamiennych do przerzucarki 

Biofix. Szczegółowe ilości oraz wymagania podane poniżej. Rysunki w załączeniu - 

wszystkie elementy rys. 1. 

 

1. Bęben D1220 x 4680 + uzębienie 1kpl.  

2. Wał 1 szt.  

3. Śruby mocujące 1kpl.  

4. Łożyska 1kpl.  

5. Łożyska mocujące wał (Dobikon 1012-90-130) 2 szt.  

6. Zabierak prawy z kompletem noży 1 szt. 

7. Zabierak lewy z kompletem noży 1 szt.  

8. Noże zabieraków 8 szt.  

9. Tuleja zabieraka 2 szt.  

10. Dekiel do tulei 2 szt.  

11. Pierścień dystansowy 2 szt.  

12. Osłona zew. od strony silnika 2 szt.  

13. Osłona zew. od strony lewej 1 szt.  

14. Osłona od strony lewej 1 szt.  

 

Wymagania Zamawiającego: Termin realizacji 12 tygodni. Okres gwarancji 12 miesięcy. 

 

II. Zadanie nr 2: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż części zamiennych do przerzucarki 

Biofix. Szczegółowe ilości oraz wymagania podane poniżej. Rysunki w załączeniu: 

 

1. Osłona stacji napędowej przerzucarki Biofix: Blacha osłonowa S1 2 szt. – rys nr 4  

2. Osłona stacji napędowej przerzucarki Biofix: Blacha osłonowa S 2 1szt. – rys nr 4 

3. Osłony stacji zwrotnej przerzucarki Biofix: Blacha osłonowa S1 2 szt. – rys nr 5 

4. Osłony stacji zwrotnej przerzucarki Biofix: Blacha osłonowa S2 1 szt. – rys nr 5 



 
5. Płyty ślizgowe 1 kpl – rys nr 2 

6. Prowadnice z uchwytami i śrubami montażowymi 1 kpl. – rys nr 3 

7. Burty boczne na całej długości przenośnika zgrzebłowego z osłonami silnika 1 kpl. – 

rys nr 6. 

Wymagania Zamawiającego: Termin realizacji 12 tygodni. Okres gwarancji 12 miesięcy. 

 

III. Zadanie nr 3: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż części zamiennych do przerzucarki Biofix. 

Szczegółowe ilości oraz wymagania podane poniżej. 

1. Silnik hydrauliczny do bębna D1220 x 4680 z zadania nr 1 CA50-020-S-A-O-V 

2. Kołnierz ,,Flansza” silnika hydraulicznego do poz. Nr 1 AFS404GU 1 ¼  

 

Wymagania Zamawiającego: Termin realizacji 12 tygodni. Okres gwarancji 12 miesięcy. 

 

Załączono rysunki dostępne w dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez dostawcę 

maszyny. 

Wykonawca może złożyć ofertę łączną na wszystkie zadania lub na każde zadanie oddzielnie. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wizji lokalnej i zapoznania się przedmiotem 

zamówienia. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Marianem Kozerą tel. 48 380-20-76, 507-031-553 

lub Piotrem Prokopem tel. 48 380-20-41, 608-601-543. 

Prosimy o przesłanie wstępnej oferty cenowej wraz z podaniem terminu realizacji na adres: 

a.kultys@radkom.com.pl do dn. 03.03.2021r. 
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