
Węgliniec dnia 13.05.2016r. 

ZUK/10-4.8./WZp/05/2016 
         ( nr  postępowania) 

 

   

 

DYREKTOR 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8 

TEL. 075-7712117 

FAX 075-7712117 

E- MAIL  zwik@post.pl 
(tel, fax, e- mail) 

 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

ZAPRASZA  
Do złożenia oferty na zadanie pn. :  

Dostawę kosiarki samojezdnej dla Zakładu Usług Komunalnych w 

Węglińcu 
 

1.  Opis sposobu przygotowania oferty; 

 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 

oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl 

 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 

 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 

 Oferta ma obejmować całość zamówienia.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem  zamówienia jest: 

Dostawę kosiarki samojezdnej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu o następujących 

parametrach technicznych: 

- nowa kosiarka spalinowa samojezdna typ traktorek 

- szerokość koszenia min. 100cm z tylnym wyrzutem trawy 

- kosz o poj. min. 240l w zestawie z możliwością opróżniania z pozycji operatora 

- opcja mulczowania w zestawie  

- wysokość koszenia od 2,5- min. 10cm z min. cztero-stopniową regulacją koszenia 

- możliwość  podłączenia przyczepy i aeratora 

- silnik o mocy min. 18 KM 

- bezstopniowa hydrostatyczna skrzynia biegów i regulacja prędkości jazdy 

- rozruch elektryczny 

- gwarancja min. 24 miesiące 

- serwis w odległości nie większej niż 50km od miejsca dostawy 

- certyfikaty jakości dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej na 

terenie Polski 

 

W cenie należy uwzględnić koszt dostawy do Organizatora  



 

 

 

3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:  

14 dni od podpisania umowy  

4. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena. 

5. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Oferta ma zawierać: 

6.1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego. 

6.2. Specyfikacje techniczną dostarczanego urządzenia  

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

8.1. Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto. 

8. Miejsce i termin złożenia oferty: 

8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora tj: 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 40  

,lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia    

23.05.2016r, do godz. 14,00. 

8.2 Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 8.1. nie będzie 

rozpatrywana. 

 

8.3 Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed 

terminem upływu jej składania. 

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Leszek Hawrot , Krzysztof Polewski tel. 75 77 12 117 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
(podpis pracownika merytorycznego)  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


