
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 zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie Zamówienia : 

„Zakup ciągnika rolniczego”. 

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 ciągnika rolniczego. 

III. Specyfikacja techniczna na zakup ciągnika rolniczego 

1.Silnik 

- silnik wysokoprężny, 4 cylindrowy z turbodoładowaniem; 

- moc ciągnika: nie mniejszej niż  80 KM i nie większej niż 120KM; 

- rocznik minimum: 2000 r. 

- napęd 4x4 

- cena maksymalna  120 tys. netto 

2. Skrzynia biegów 

- skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana lub bezstopniowa; 

3. Układ hamulcowy 

- hamulce ciągnika: tarczowe mokre; 

4. Układ hydrauliczny 

- niezależna pompa hydrauliczna o wydajności minimum 50l/min; 

- podnośnik tylny o udźwigu minimum 4000 kg sterowany mechanicznie; 

- rozdzielacz hydrauliki: 3 sekcje, wolny spływ oleju; 

- opcja dodatkowo punktowana:  przedni podnośnik o udźwigu minimum 2000 kg, zakończony 

hakami kat II; ładowacz czołowy (tur) 

5. Układ napędowy, Ogumienie, WOM 

-  układ napędowy 4x4 , załączany przyciskiem w kabinie; 



- WOM tylny: zależny/niezależny, 540/1000 obr/min. 

6. Zaczepy 

-  zaczep przedni; 

-  zaczep tylny przesuwny  

7. Kabina  

- słupkowa (6 ) z klimatyzacją i ogrzewaniem, drzwi kabiny otwierane z prawej i lewej,  

- przednie i tylne lampy robocze, światło ostrzegawcze obrotowe; 

- na desce rozdzielczej powinny znajdować się wskaźniki: liczby motogodzin, paliwa, temperatury 

cieczy chłodzącej. 

III. Pozostałe wymagania 

- ciągnik rok produkcji nie starszy niż : 2000 r. 

- instrukcje obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami  niezbędnymi do eksploatacji, 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Oferty należy przesłać  do dnia  1.12.2017 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 potwierdzonej protokołem odbioru. 

VI. Opis przygotowania oferty: 

Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu zamówienia oraz zdjęcia 

oferowanego ciągnika (min 8 zdjęć) 

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

sposób: Oferta na „Zakup ciągnika rolniczego” 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 oferowanego ciągnika rolniczego na podstawie  

której Zamawiający będzie mógł zweryfikować postawione wymagania określone w zapytaniu 
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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 1.12.2017 r. godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.12.2017 r. o godz. 10, po czym nastąpi wstępna ocena ofert w I 

etapie wybór 3 najkorzystniejszych ofert ,  II etap to oględziny oferowanych ciągników 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 45 %, rocznik 15 % , moc 10 %,, 

parametry techniczne 10 %, ilość przeprowadzanych motogodzin 10 %, dodatkowy osprzęt (tur, 

przedni podnośnik) 10 % 

X. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: 

Marcin Dachowski tel. 609-366-988 

Załączniki:  

1/ Załącznik nr 1.  

Formularz ofertowy. 
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Załączniki:  

1/ Załącznik nr 1.  

Formularz ofertowy 

                                                       

 ………………………………….. 

( pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

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

„Zakup ciągnika rolniczego” 

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 

Cena naszej oferty wynosi: 

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

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

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

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

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



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

Parametry techniczne: 

4. Rok produkcji..………………………………………………………...………………………… 

5. Moc………………………………………………………………...……………………………. 

6. Parametry techniczne…………………………………………………………………...………. 

7. Ilość przeprowadzanych motogodzin …………..………………………………………………. 

8. Dodatkowy osprzęt (tur, przedni podnośnik)...……………………………………...………….. 

9. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty obejmujące wykonanie 

przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. 

10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w 

zapytaniu ofertowym. 

11. Oświadczamy, że: 

1) zamówienie wykonamy samodzielnie, 

2) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

12. 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) 

 


