
Gmina Sieroszewice - Gminnym Zakładem Komunalnym w Sieroszewicach  z siedzibą w 

Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice NIP 622-25-65-007 REGON 

250855165 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni Państwo, 

Zapraszam Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie Zamówienia : 

„Zakup minikoparki” 

I. Dane  Zamawiającego: Gmina Sieroszewice  Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach 

z siedzibą w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice NIP 622-25-65-

007 REGON 250855165 

II. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest: zakup minikoparki 

III. Specyfikacja techniczna – minimalne parametry  techniczne na zakup minikoparki  

a) techniczne  

• silnik wysokoprężny 3-cylindrowy o mocy min. 13,0 kW   

• joystickowe dźwignie sterowania osprzętem  

• dodatkowa hydraulika dwukierunkowa na ramieniu koparki 

• dwie prędkości jazdy -5,3 km/h 

• amortyzowany fotel  

• kabina spełniająca certyfikaty ROPS/FOPS ogrzewana i wentylowana, wyposażona w 

całkowicie podnoszone przednie okno z wycieraczką, oświetlenie robocze - dwa reflektory 

przednie jeden tylny, lusterko wsteczne, osłony przeciwsłoneczne, lampę migową 

umieszczoną na dachu 

• oddzielny napęd hydrauliczny na każdą z gąsienic  

• dźwignie do sterowania jazdą z pedałami  

• gąsienice gumowe  

• lemiesz spychający napędzany hydraulicznie min 260 mm  

• układ elektryczny 12V  

• ciśnienie w układzie hydraulicznym: min. 200bar  

b) eksploatacyjne  

• głębokość kopania min. 2,1 m  

• wysokości załadunku min. 2,5 m  

• łyżka koparkowa o szerokości 300 mm lub 200 mm 

• łyżka koparkowa o szerokości 500 lub 600mm  

• łyżka koparkowa o szerokości 900 mm , (skarpowa)  

• masa operacyjna min 1700 kg 

• rozsuwane hydraulicznie podwozie  

• szerokość z gąsienicami rozsuniętymi min.1300mm  

• zdolność pokonywania wzniesień: min 25º 

• instrukcje obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami  niezbędnymi do 

eksploatacji, 

 

 



 

III. Pozostałe wymagania 

- cena max 96.000 zł netto  

- rok produkcji nie starszy niż: 2015 r. 

- ilość przepracowanych godzin max 1200mth 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Oferty należy przesłać  do dnia  22.10.2018 roku. 

 Jeżeli żadna z przedstawionych ofert  nie będzie w pełni spełniała wymagań zapytania 

ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieskorzystania z przedstawionych 

ofert. 

V. Warunki płatności 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po wystawieniu faktury VAT przez wykonawcę 

w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia  

VI. Opis przygotowania oferty: 

Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu zamówienia oraz 

zdjęcia oferowanej minikoparki  

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący  

sposób: Oferta na „minikoparki” lub w formie elektronicznej na adres: gzk@sieroszewice.pl 

1. Wypełniony formularz oferty 

- wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

2. Szczegółową specyfikację techniczną oferowanej minikoparki na podstawie  której 

Zamawiający będzie mógł zweryfikować postawione wymagania określone w zapytaniu 

VIII .Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć (osobiście, listownie, bądź elektronicznie) w siedzibie 

Zamawiającego: 

Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach z siedzibą w 

Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice NIP 622-25-65-007 REGON 

250855165 lub w formie elektronicznej na adres: gzk@sieroszewice.pl 

W terminie do 22.10.2018 r. godz. 10
00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godz. 11
00

, po czym nastąpi wstępna ocena 

ofert w I etapie wybór 3 najkorzystniejszych ofert ,  II etap to oględziny oferowanego sprzętu 

i wybór najkorzystniejszej oferty 

3. Oferty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących  

treści złożonych ofert. 

IX. Kryterium oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena 35 %, rocznik 35 % , 

ilość przepracowanych motogodzin- 30 % 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: 

Marcin Dachowski tel. 609-366-988 

 

Załączniki:  

1/ Załącznik nr 1.  

Formularz ofertowy. 
 

 

Załączniki:  

mailto:gzk@sieroszewice.pl
mailto:gzk@sieroszewice.pl


1/ Załącznik nr 1.  

Formularz ofertowy 

                                                       

 ………………………………….. 

( pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zamówienia pn.:  

„Zakup minikoparki” 

1. Dane zamawiającego: 

Gmina Sieroszewice - Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach z siedzibą w Sieroszewicach 

przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice NIP 622-25-65-007 REGON 250855165 

2. Dane oferenta 

 

Nazwa oferenta / 

Imię i Nazwisko 

 

 

Adres 

 

 

Tel./Fax 

 

 

 

E-mail 

 

 

NIP 

 

 

3. Dane dotyczące oferty 

1. Cena naszej oferty wynosi: 

Cena netto……………………………………………………………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………...……………..…PLN) 

Podatek VAT………………………………………………………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………...……………..…PLN) 

Cena brutto: …………………………………………………………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………...……………..…PLN) 

 

Parametry techniczne: 



1 Rok produkcji.………………………………………………………...………………………… 

2 Ilość przeprowadzanych motogodzin …………..………………………………………………. 

3 Dodatkowy osprzęt………………………………...………………………………...………….. 

4 Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty obejmujące wykonanie 

przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. 

5 Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w 

zapytaniu ofertowym. 

6 Oświadczamy, że: 

1) zamówienie wykonamy samodzielnie, 

2) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7 W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w projekcie umowy, miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


