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               Załącznik nr 1

     

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Opis przedmiotu i warunków zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz 

z wyposażeniem dla Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.                              

o następujących parametrach: 

L.p. 
Wymogi Zamawiającego dotyczące danych technicznych 
pojazdu 

Potwierdzenie spełnienia 
wymagań, propozycje 

Dostawcy * 

1 Fabrycznie nowa – rok produkcji 2019   

2 Masa transportowa 1750 - 1800 kg   

3 Siła kopania na łyżce 20 kN lub więcej   

4 Głębokość kopania powyżej 2,6 m   

5 Gumowe gąsienice o szerokości 230 mm   

6 Silnik diesel o mocy od 13 do 14 KM   

7 Główna pompa hydrauliczna – wielotłoczkowa   

8 Fabryczny uchwyt na smarownicę i smar w komorze silnika   

9 
Kabina z jednymi drzwiami bocznymi spełniająca certyfikaty 
ROPS/FOPS ogrzewana i wentylowana, zamykana na kluczyk,   

10 Łączny kąt wychyłu ramienia tzw. offset 140 st. lub więcej   

11 Lemiesz roboczy oddalony od gąsienicy o minimum 50 cm   

12 
Oświetlenie robocze – dwa reflektory przednie na dachu koparki 
oraz jeden na ramieniu   

13 
Szybkozłącze mechaniczne do wymiany łyżek otwierane i 
zamykane za pomocą klucza   

14 
Sygnał akustyczny zapobiegający rozlewaniu paliwa podczas 
tankowania   

15 Rozsuwane gąsienice w zakresie od poniżej 1 m do 1,35 m   

16 
Dodatkowa linia hydrauliczna na ramieniu kopiącym do 
podłączenia dodatkowych osprzętów   

17 Dwuzakresowy układ prędkości jazdy   

18 Gwarancja minimum 36 miesięcy   

19 
Dostawa i szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji w siedzibie 
Zamawiającego   
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20  Instrukcja obsługi w języku polskim   

  Wyposażenie minikoparki:   

21 Łyżka z zębami o szerokości 300 mm   

22 Łyżka z zębami o szerokości 500 mm   

23 Łyżka skarpowa o szerokości 1000 mm   

24 
Hydrauliczny młot wyburzeniowy kompatybilny z oferowaną 
koparką, parametry młota: masa 90 - 110 kg, wyposażony w 
szpicak, węże podłączeniowe i płytę podłączeniową 

  

 

*- wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli, należy 

wypełnić stosując słowo „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne 

– wskazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe.  

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „nie spełnia” lub zaoferuje 

niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

 

1. Dane Dostawcy: 

1.1. Pełna nazwa Dostawcy: …………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Dokładny adres Dostawcy ……………………………………………………………………………….... 

.………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………………………   fax ……………………….……………………………………… 

REGON …………………………………….     NIP ……………………..…………..……………………….... 

e-mail: .....................................................    strona internetowa : ..........................................................  

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu …………………………. postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez 

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. na: „Dostawa fabrycznie nowej minikoparki 

wraz z wyposażeniem” składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie: 

 
netto: ………………………………………………………………… zł 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………… 

podatek VAT ……………………………………………………..….. % 

brutto: …………………………………………………………..…….. zł 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………… 

w tym: 

-  wartość koparki: 

netto: ……………………………………… zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT …………………………….. % 
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brutto: …………………………………….. zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

- koszty leasingu: 

netto: ……………………………………… zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT …………………………….. % 

brutto: …………………………………….. zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń, posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty                        

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Oświadczamy, że podane kwoty w ofercie są stałe w okresie obowiązywania umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, określonymi w zaproszeniu do 

składania ofert, w tym z treścią proponowanej umowy (zał. 3.), akceptujemy ich treść                                 

i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

6. Gwarantujemy wykonanie dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zawartą 

umową. 

7. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

10. Deklarujemy dostawę minikoparki w terminie ……….. dni od dnia podpisania umowy. 

11. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ......... kolejno ponumerowanych stron (słownie stron: 

...............................................................). 

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić): 

a) ............................................................................................... 

b) ............................................................................................... 

c) ............................................................................................... 

d) ............................................................................................... 

e) ............................................................................................... 

 

 

 

…………………………   …………………………………………………………… 

data podpis/y osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania 

Dostawcy 


