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Zapvtanic Ofertowe

Gmina Minsku Mazowieckim ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki zaprasza do
zlozenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
„Zakup ciij«iiika wraz z osprz^teni do odsniezania chodnikow"
Opis nrzedmiotu Zapvtania of'ertowcgo:

1 . Przedmiotem post^powania ofeitowego jest zakup mini ci^gnika o parametrach i wyposazeniu
dodatkowym zgodnym z opisem zawaitym w niniejszej specyfikacji technicznej.
2. Zamawiany sprzt^t Jest nowy, rok produkcji nie starszy niz 2017 r., w pelni sprawny wraz z
nowym wyposazeniem dodatkowym - ciqgnik gotowy do pracy z poszczegolnym osprz^tem
wyposazonym vv niezb^dne elemenl\ mocuj^ce.
3. Dostawca dostarczy komplet dokumentow potrzebnych do rejestracji ci^gnika. wraz z
wszystkimi posiadanymi dokumentami. takimi Jak: ksijjzka serwisowa itp.
4. Caly dostarczany sprz^t musi bye ze sob^ kompatybilny z wlasciwie dobrany parametrami.
5. Dostawca w swojej ofercie musi wyraznie okreslic nazw^, mark^, typ oraz parametry
tecliniczne oferowanego sprz^tii oraz nazw^ jego producenta.
6. Wvmagania techniczne dotvcz^ce mini ci^gnika:
ci^gnik nowy rok produkcji nie starszy niz 2017 r.,
silnik wysokoprgzny. minimum 3 cylindrowy.
pojemnosc silnika minimum 1200cm3
minimalna moc 24 KM

nap^d na cztery kola(4WD)z blokad^ mechanizmu roznicowego z tylu, mechaniczny
reduktor

minimalna pr^dkosc minici^gnika 20 km/h
nowe ogumienie rolnicze. opony przod wielkosc minimum RI2, lyl wielkosc
minimum R18

calkowita szerokosc minici^gnika wraz z ogumieniem nie moze przekraczac 1250 mm
skrzynia biegow mechaniczna lub hydrostatyczna. Minimalna ilosc biegow przy
skrzyni mechanicznej przod tyl 9/9. Hydrostatyczna bezstopniowa (3 stopnie
reduktora).

przekladnia mech/hydr zsynchronizowana z rewersem,
uklad hydrauliczny: wydajnosc pompy hydraulicznej minimum 33 l/min, maks.
Cisnienie robocze 165 barow.

przedni podnosnik TUZ kat. 0. regulowany hydraulicznie, szybkozlgcza, sila
podnoszgca minimum 600 kg
hydraulika przod minimum 4 gniazda
hydraulika na tyl miniciijgnika minimum 2 sekcje 4 gniazda
przedni wal odbioru mocy WOM.
tylny wal odbioru mocy WOM.

komplet zaczepow transpoitowych.

Kabina - komlortowa , klimatyzowana. wentylowana i ogrzewana, jedno miejsce
siedz^ce, drzwi. wycieraczki szyby przedniej i tylnej. oswietlenie robocze minimum
po dwie lampy przod i tyl, oswietlenie ostrzegawcze blyskowe pomaranczowe
(kogut), lusterka boczne 2 szt. Szyba tylna i przednia uchylna

Miniciqgnik oraz wszystkie jego eiementy state tj. skrzynia przektadniowa, silnik,
rama mog^ bye wyt^cznie tyiko jednego producenta / marki.

7. Wvmagania techniczne dotvczaee osprzetu dodatkoweao:

1. ptug tamany o szerokosci nie miiiej niz 1 15 cm i nie wi^cej iiiz 135 cm, podpi^cie
hydrauliczne pod przediii TUZ,sterowany z kabiny.
2. posypywarka piachu, soli na podajniku tasmowym, zbiornik minimum 400 litrow,
napi^dzane tylnym WOM wraz z walkiem przenosz^cy nap^d z ci^gnika , sterowana z
kabiny
8.

Wvmagania dodatkowe:

•

koszty zwi^zane z dostawc^ sprz^tii do siedziby Zamawiaj^cego w calosci ponosi
Dostawca.

•
•
•
•
•

Dostawca przeprovvadzi na miejscu nieodplatny instruktaz obstugi i konsenvacji
sprz^tu przedstavvicielowi Zamawiaj^cego.
Dostawca udzieii na dostarczony sprz^t gwarancji na okres minimum 24 miesi^cy
liczony od daty dostawy.
w okresie gwarancyjnym Dostawca na wlasny koszt usunie wszystkie awarie obj^te
gwarancji(z wyjqtkiem materiatow eksploatacyjnych, ktore b?d^ odptatne).
serwis swiadczony b^dzie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
naprawy gwarancyjne b^d^ u zamawiaj^cego. Usuni^cie awarii musi bye dokonane
nie pozniej jak w ci^gu 14 dni od chwili zgloszenia, chyba ze, naprawa wymagala
b^dzie wit^cej czasu. wtedy czas usuni^cia awarii uzgodniony zostanie indywidualnie.

Zasady sporzi^dzenia ofcrty:

1 . Ofert? naiezy sporz^dzic na zal^czonym wzorze ofeily - zal^cznik nr 1

2. Do oferty naiezy dotgczyc wypetniony charakterystyk^ oferowanego sprz^tu -zal^cznik nr 2
3. W przypadku udzielenia zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca zobowi^zuje sif do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem jako
zai^cznik nr 3. w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj^cego,
4. Zaproponowana cena w ofercie jest cen^ ryczaltowsj za wykonanie catego zamowienia oraz
obejmuje wszystkie koszty zwi^zane z realizacj^, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkicli kosztow zwi^zanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze

oddziatywania innych czynnikow maj^cych lub mog^cych miec wptyw na koszty
wynagrodzenia ryczahowego okresionego w umowie.

Gwarancja:

Zamawiajejcy wymaga na catosc zakupionego sprz^tu 2 letniej gwarancji i r^kojmi (licz^c od daty

podpisania protokolu odbioru stwierdzaj^cego wykonanie przedmiotu umowy bez uwag). Okres
r^kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Inne wymagania:

1. Zamawiaj^cy zastrzega soble prawo do wzyvvania Wykonawcow w celu uzupetnien
dokumentow w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza b^dzie
uchyla} si? od zawarcia umowy Zamawiaj^jcy moze wybrac ofert? najkorzystniejsza sposrod

pozostalych ofert. bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzi przeslanka
uniewaznienia post?povvania.

3. Zaniavviaj^cy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia post?powania w sprawie Zapytania
ofertowego.

Termin zwi^zania ofert^: 30 dni. Bieg terminu zwi^zania ofert^ rozpoczyna si? wraz z upJywem
terminu skladania ofert, liczqc od dnia skladania ofen wiijcznie.

Termin wykonaiiia przedmiotu zamowienia: do 31 grudnia 2019 roku

Kryterlum oceny ofert: cena 100%

Termin I miejsce skladania ofert: 04.12.2019 r. do godz. 16.00, Urz^d Gminy Minsk Mazowiecki,
sekretarial pok. 102. fa.\. (.25) 756 25 50 lub na adres e-mail: uiniiia(a minskma/.owiecki.p!

Osohq upowaznkmc} do kontaktow lub iidzielania wszelkich wyjasnien jest Tomasz Malkowski
Zasl^pca Kierownika Gmiwiego Zakladu Gospodarki KonmnalneJ m' Mimku Mazowieckim,
gziikiwrniuskmazuw iecki.pl tel. 795 470 913.

