
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1h 

do SIWZ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków 

inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie” 

Sprawa nr ZP.260.12.2018 

Część VIII – „Dostawa stołu spawalniczego i akcesoriów do stołu spawalniczego”  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następujących urządzeń: 

1) stół spawalniczy – 1 szt. 

2) zestaw akcesoriów do stołu spawalniczego (zestaw A) – 1 kpl. 

3) zestaw akcesoriów do stołu spawalniczego (zestaw B) – 1 kpl. 

2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie 

używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy. 

4. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim, 

a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na język 

polski. 

5. Zamawiający informuje, że posiada stół spawalniczy DEMMELER o numerze katalogowym PE28-

01011-011 wraz z akcesoriami do stołu spawalniczego tej firmy (nr katalogowy E28-52000-210). W celu 

uzyskania zgodności zaoferowanych stołów i akcesoriów z posiadanymi przez zamawiającego konieczne 

jest zaoferowanie stołu i akcesoriów tej samej firmy, jak posiadane przez Zamawiającego lub 

równoważnych, tj. takich stołów spawalniczych dla których można wykorzystać zgodnie 

z przeznaczeniem akcesoria posiadane przez Zamawiającego bez konieczności dokonywania 

jakichkolwiek przeróbek (zarówno w stole, jak i akcesoriach) oraz takich akcesoriów, które umożliwiają 

wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem podczas pracy na posiadanym przez Zamawiającego stole 

spawalniczym bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek (zarówno w stole, jak 

i akcesoriach). Ponadto zaoferowane stoły i akcesoria muszą spełniać wymagania wskazane 

w Formularzu cenowym (dalej „Formularz”) 

6. W kolumnie nr 2 Formularza podane są szczegółowe wymagania odnośnie parametrów, które powinny 

spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenia. W Formularzu, w miejscu gdzie jest to wymagane, 

należy podać producenta oraz model dla każdego z oferowanych urządzeń, ceny jednostkowe urządzeń 

netto, brutto, wartości całkowite brutto i kwotę razem brutto. 

7. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5e do SIWZ. 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

Część VIII 



 

 

 

 

 

 

 

Formularz cenowy  

L.p Nazwa urządzenia 

Cena 
jednostkowa 

netto* /zł/ 

Cena 

jednostkowa 

brutto* /zł/ 
Ilość 

Wartość 

całkowita 

brutto /zł/ 

1 2 3 4 5 6 [4x5] 

1 
Stół spawalniczy 

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

producent i model 

………. …….… 1 szt. …….…. 

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia 

Parametry wymagane: 

1. wymiary stołu 3000x1500 mm 

2. wyposażony w nóżki umożliwiające uzyskania 850 mm wysokości stołu  

3. wyposażony w system otworów o średnicy 28 mm (system 28) 

4. powierzchnia pozioma stołu wyposażona z układem otworów w siatce nie 

rzadszej niż 100 mm 

5. wyposażony w co najmniej dwa rzędy otworów na kołnierzu bocznym stołu, 

o siatce nie rzadszej niż 100 mm, z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 rząd musi 

posiadać gęstość otworów 50 mm 

 

2. 

Akcesoria do stołu spawalniczego  

(zestaw A) 

………. …….… 1 kpl. …….…. 

Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

Zestaw akcesoriów do zaoferowanego/ posiadanego przez Zamawiającego stołu w 

skład, którego wchodzą: 

1. Kątownik mocujący 175x175x50mm dziury/slot   – 4 szt. 

2. Kątownik prawy 300x275 mm           - 1 szt.  

3. Kątownik lewy 300x275 mm   – 1 szt. 

4. Belka mocująca 225x50x25 mm   – 2 szt. 

5. Belka mocująca 225x50x25 mm   – 4 szt. 

6. Przesuwany stoper –150x50x25 mm, skala dwustronna   – 4 szt. 

7. Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 200 mm z śrubą mocującą   – 2 szt. 

8. Trzpień mocujący-krótki PPC - 28-0,02, SW 14   – 12 szt. 

9. Trzpień lokacyjny 28/40x74 mm   –  6 szt. 

10. Uchwyt zaciskowy 180 z śrubą mocującą – rura pionowa 220 mm   – 4 szt. 

11. Uchwyt uniwersalny z rączką – rura pionowa 250 mm, kątownik regulowany – 

4 szt. 

12. Szczotka 28 mm – 1 szt. 

13. Klucz do trzpieni SW 14 – 1 szt. 

 

3. 

Akcesoria do stołu spawalniczego  

(zestaw B) 

………. …….… 1 kpl. …….…. 

Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń 

Zestaw akcesoriów do zaoferowanego/ posiadanego przez Zamawiającego stołu w 

skład, którego wchodzą: 

1. Kątownik mocujący 600x375x100 mm prawy – 2 szt. 

2. Kątownik mocujący 600x375x100 mm lewy – 1 szt. 

3. Kątownik mocujący 300x275x100 mm prawy – 2 szt. 



 

 

 

 

 

 

 
4. Kątownik mocujący 300x275x100 mm lewy – 2 szt. 

5. Kątownik płaski  – 2 szt. 

6. Uchwyt zaciskowy 180 z śrubą  – 2 szt. 

7. Uchwyt zaciskowy 180 z klamką na kolumnie 350 mm – 2 szt. 

8. Uchwyt zaciskowy 180 z śrubą na kolumnie 350 – 2 szt. 

9. Uchwyt zaciskowy 180 z klamką  na kolumnie 500 mm – 2 szt. 

10. Uchwyt zaciskowy 90 z śrubą mocująca– 2 szt. 

11. Uchwyt zaciskowy 90 z śrubą mocującą na kolumnie 350 mm – 2 szt. 

12. Uchwyt zaciskowy 180 z klamką – 2 szt. 

13. Redukcja kąta zacisku 90 stopni – 4 szt. 

14. Redukcja kąta zacisku 45 stopni – 2 szt. 

15. Kamień do czyszczenia – 2 szt. 

 

RAZEM BRUTTO część VIII  

 

*UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto powinna być równa 

cenie jednostkowej netto. 

Kwotę – „RAZEM brutto część VIII" należy przenieść do pkt 1h formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania odnośnie parametrów, wskazane 

w kolumnie 2 tabeli Formularza. 

 

 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 


