
Załącznik nr 1 
 

 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

NIP: .......................................................  

REGON: ............................................…  

tel.: .....................................................…  

fax: .....................................................…  

adres e – mail: ....................................…  

 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY 

 

Zamawiający:  

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 

 EKO-RASZYN sp. z o.o.  

ul. Unii Europejskiej 3  

05-090 Raszyn  

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………….. prowadzone w oparciu o art. 133 

ust. 1, w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm./, na:  

„Dostawę ciągnika rolniczego” 

 

Ja/My, niżej podpisany/i,  

 

_______________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz:  

 

_______________________________________________________________________  

 

 

1. Oferujemy dostawę, w terminie do dnia …………….., dla Gminnego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Eko-Raszyn Sp. z o.o. ciągnika rolniczego: 

 

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

(należy podać markę, model, typ, rok produkcji) 

za całkowitą cenę:  

netto: ………………….. zł  

(słownie netto: ……………………………………………………………………….…….) 

podatek VAT (…….%), tj.: ……………… zł 

(słownie podatek VAT: ………………………………………………………………...….) 

brutto (netto+VAT) ………………….…... zł 

 

2. Udzielamy:  
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……………….. - miesięcznej gwarancji na cały pojazd,  

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:  

1)  dostawy ciągnika na własny koszt i ryzyko, wraz z wymaganą dokumentacją na Oczyszczalnię 

Ścieków w Falentach, 05-090 Raszyn 

2) dostawy ciągnika wyposażonego zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty 

wyznaczonej na składanie ofert.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

3. Integralną część ofert stanowią następujące dokumenty: 

- załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego wg wzoru 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

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

      (Miejscowość i data)           (Podpis i pieczęć osoby 

upoważnionej do podpisywania         

oferty) 
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Załącznik nr  1 do Formularza cenowo-ofertowego: Specyfikacja techniczna pojazdu 

 

 

 

Lp.  Parametr wymagany Parametr oferowany  

(wypełnia dostawca) 

1. 
Silnik 

 

Całkowita pojemność skokowa/ liczba 

cylindrów 

min. 3300/ cztery  

2. 
Moc                                               KM min. 74  

3. 
Przeniesienie 

napędu 

 

Rodzaj napędu 4x4  

4. 
Liczba biegów/ przełożeń min. 18x18  

5. 
Prędkość                                          

km/h 

min. 40  

6. 
Rewers rewers elektro- 

hydrauliczny 

 

7. 
Sprzęgło główne wielotarczowe, mokre  

8. 
Układ 

hydrauliczny 

 

Wydajność pompy hydraulicznej 

L/min. 

min.63  

9. 
Udźwig podnośnika                             

kg 

2400  

10. 
Wyposażenie 

dodatkowe 

 

Rozmiar opon min.: przód 320//85/R20; 

tył: 420/85/R30 

 

11. 
Klimatyzacja   

12. 

Ładowacz czołowy sekcyjny ze 

wskaźnikiem poziomu narzędzia 

roboczego 

udźwig max. 1200 kg; 

wysokość podnoszenia 3,25 

m 

 

13. 
Czerpak dzielony 

 

szerokość łyżki 1,8 m; 

pojemność 0,5 m3 

 

14. 
przeciwwaga na tylni TUZ  

15. 
Układ pneumatyczny do przyczep jedno i dwuosiowy  

16. 
Okres gwarancji  min. 3 lata   

17. 
Szkolenie 

pracowników 

8 osób   


