SIWZ do ogłoszenia – przetarg z dnia 11.05.2018.

data ………………….

..........................................................................
Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (SIWZ)
na

zakup ładowacza, lokalizacja Henryków

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Ja niżej podpisany/a

.................................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

działając w imieniu Wykonawcy1) :
..........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)

oświadczam, że:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym przetargiem na

1.

następujących warunkach:
lp. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1
2
3
4
5
6
7
8

Maszyna fabrycznie nowa (nie starsza niż III kwartał 2017 roku, oraz niezbędna
dokumentacja )
Szerokość max. 2450 mm
Wysokość max. 2400mm
Moc silnika 100- 140 KM
Zbiornik paliwa 130-200 litrów
Prędkość 30- 40 km/h
Wysokość podnoszenia min. 6-8 m
Udźwig maksymalny 3600-4500 kg
Zasięg maksymalny min. 3,6m

9
10 Udźwig przy maksymalnym zasięgu 1350 kg

1

TAK NIE

Zasięg przy maksymalnym udźwigu min. 1,3 m
Przekładnia hydrostatyczna z napędem na cztery koła
System ryglowania osprzętu z kabiny
Dwie sekcje hydrauliczne lub dwa gniazda na końcu wysięgnika
Silnik cztery cylindry o mocy min. 100KW
Pedał dojazdowy
17 Hamulec postojowy blokowany automatycznie
18 Hak holowniczy, gniazdo tylne elektryczne do przyczepy
19 Niezależna amortyzacja wysięgnika teleskopowego
Kabina wentylowana, klimatyzowana, wycieraczka na przedniej szybie, światła
20
robocze 2 szt. przód, 2 szt. tył oraz zasłona przeciwsłoneczna
21 Dostawa oraz szkolenie Henryków
22 Gwarancja min. 12 miesięcy
23 Serwis gwarancyjny min do 24 godziny (czas reakcji)
24 Katalog oferowanej maszyny (zbliżony)
25 Łyżka o pojemności 2000 – 2500 litrów
11
12
13
14
15
16

26 Łyżka do buraków 1700 litrów
27 Widły do palet 1,2 m

KWOTA ŁĄCZNIE: …………………..(netto) zł, kwota łącznie …………………(brutto) zł
Do podanej kwoty łącznej (netto) został dodany podatek VAT w wysokości: …….. %.
2.

Termin płatności wynosi …..

3.

W/w zamówienie wykonamy w terminie do …..

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5.

Zobowiązujemy

się

wykonać

przedmiot

zamówienia

zgodnie

z

wymaganiami

Zamawiającego określonymi w przetargu.
6.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)
2)
3)

________________________________
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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