
Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego  

 

....................................................... Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach 

....................................................   ul. Batalionów Chłopskich 25 

(nazwa i adres Wykonawcy)   42-425 Kroczyce 

 

O F E R T A 

Odpowiadając na ogłoszenie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, dotyczące przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej na potrzeby 

Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

CENA OFERTOWA …………………………….……………………….. PLN brutto 

Słownie złotych:………………............................................................................................ 

Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT, który 

w dniu złożenia oferty wynosi:.............%, tj...........................................zł,  

(słownie: …………………………………………………………………………………..złotych). 

*Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą 

realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka 

wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 

 

Kryterium: Okres gwarancji  
 

Oferowany okres gwarancji:  
(min. 12 m-cy; max 36 m-cy)  

……………… miesięcy 

Kryterium: Termin płatności faktur 

 

Oferowany termin płatności faktur 

       (7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni) 

 

……………….. dni 

 

Oświadczam(y), że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń; 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 

3) akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 

5) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,  

6) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego;  

7) zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*(niewłaściwe wykreślić) 

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ………….. 

b) ………….. 
Brak skreślenia w pkt 7 i niewypełnienie pola w pkt 8 oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy 

podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 



9) nazwy/imiona i nazwiska/ podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie wyżej 

określonych części zamówienia: 

a) ………….. 

b) ………….. 
Nie wypełnienie pola w pkt 9 oznaczać będzie, że firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza 

powierzyć wykonanie wskazanych w pkt 8 części zamówienia, nie są znane na etapie składania oferty. 

10) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

od........ do....... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach …….. 

Niewypełnienie pola w pkt 10 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty żadnych dokumentów 

objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

11) Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego *(niewłaściwe wykreślić) 

 

Poniższe oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, podaję: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku.  

Niewypełnienie pola w pkt 11 oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

12) Oświadczam, że należę/nie należę do sektora MŚP*(niewłaściwe wykreślić) 

 

Brak skreślenia w pkt 12 oznaczać będzie, że Wykonawca należy do sektora MŚP 

 

13) Oświadczenie o zgodności ofertowanej koparko - ładowarki z opisem przedmiotu zamówienia: 

L.p. Przedmiot zamówienia 

Potwierdzenie zgodności z 

opisem przedmiotu 

zamówienia
1
  

Tak / Nie  

Marka/model i rok produkcji oferowanej koparko - ładowarki 

Należy wskazać: 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Koparko – ładowarka jest fabrycznie nowa, 

wyprodukowana nie wcześniej niż w 2018 r.,  
Tak / Nie 

1.2. Koparko – ładowarka spełnia wymagania pojazdu 

dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych 
Tak / Nie 

                                                           
1
 W przypadku wskazania w którymkolwiek wierszu:, „Nie” – oferta będzie podlegać odrzuceniu, jako niezgodna 

z SIWZ 



L.p. Przedmiot zamówienia 

Potwierdzenie zgodności z 

opisem przedmiotu 

zamówienia
1
  

Tak / Nie  

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o 

Ruchu Drogowym 

UKŁAD NAPĘDOWY 

2.1. Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej 50-55 kW, Tak / Nie 

2.2. Silnik spełniający normę emisji spalin STAGE IIIB,  Tak / Nie 

2.3. Manualna skrzynia biegów w układzie min. cztery biegi do 

przodu i cztery do tyłu, 
Tak / Nie 

2.4. Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na 

jedną  lub dwie osie, 
Tak / Nie 

2.5. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, Tak / Nie 

2.6. Elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy, Tak / Nie 

2.7. Koła jezdne z oponami przednie  w zakresie 18 - 20” cali i 

tylne w rozmiarze 26” cali, 
Tak / Nie 

2.8. Zbiornik paliwa o pojemności min. 140 l. Tak / Nie 

UKŁAD ELEKTRYCZNY 

3.1. Napięcie 12 V – zabezpieczony przed wilgocią i 

negatywnym wpływem drgań. 
Tak / Nie 

UKŁAD HYDRAULICZNY 

4.1. Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku,  Tak / Nie 

4.2. Wydatek pompy w układzie hydraulicznym minimum 160 

l/min.,  
Tak / Nie 

4.3. Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym minimum 250 

bar 
Tak / Nie 

KABINA 

5.1. Spełniająca normy ROPS/FOPS, Tak / Nie 

5.2. Wentylacja i ogrzewanie, Tak / Nie 

5.3. Amortyzowany fotel z pełną regulacją i pasem 

bezpieczeństwa, 
Tak / Nie 

5.4. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji 

i oświetlenia pozwalające na bezpieczne poruszanie się po 

drogach publicznych, odpowiadające aktualnym przepisom 

prawa, 

Tak / Nie 

5.5. Lusterka zewnętrzne Tak / Nie 

5.6. Uchylne szyby boczne Tak / Nie 

5.7. Wycieraczki szyby przedniej i tylniej, Tak / Nie 

5.8. Otwieranie maski przedniej z wnętrza kabiny, Tak / Nie 

5.9. Poziom hałasu wewnątrz kabiny nie większy niż 77dB Tak / Nie 



L.p. Przedmiot zamówienia 

Potwierdzenie zgodności z 

opisem przedmiotu 

zamówienia
1
  

Tak / Nie  

5.10. Wyposażenie w skrzynkę narzędziową, trójkąt 

ostrzegawczy i gaśnicę 
Tak / Nie 

UKŁAD ŁADOWARKOWY 

6.1. Łyżka wielofunkcyjna otwierana o pojemności nie 

mniejszej niż 1,0 m
3
 z zębami i widłami do palet, 

Tak / Nie 

6.2 Wysokość załadunku łyżki ładowarki nie mniejsza niż 3,20 

m 
Tak / Nie 

6.3. Automatyczny powrót do pozycji kopania, Tak / Nie 

6.4. Układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, Tak / Nie 

6.5. Układ równoległego podnoszenia, Tak / Nie 

6.6. Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, Tak / Nie 

UKŁAD KOPARKOWY 

7.1. Ramię o zmiennej długości rozsuwane teleskopowo,  Tak / Nie 

7.2. Przesuw boczny ramienia koparki, Tak / Nie 

7.3. Maksymalna głębokość kopania min 5,2m, Tak / Nie 

7.4. Kąt obrotu łyżki min 180 stopni, Tak / Nie 

7.5. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne, Tak / Nie 

7.6. 1 łyżka koparkowa o szerokości w zakresie 400 mm - 450 

mm, 
Tak / Nie 

7.7. 1 łyżka koparkowa o szerokości nie mniejszej niż 600 mm, Tak / Nie 

7.8. 1 łyżka skarpowa o szerokości nie mniejszej niż 1500 mm. Tak / Nie 

POZOSTAŁE WYMAGANIA 

8.1. Główne podzespoły maszyny (rama, silnik, skrzynia 

biegów, mosty) wykonane przez tego samego producenta) 
Tak / Nie 

8.2. Sterowanie układem koparkowo – ładowarkowym za 

pomocą dźwigni mechanicznych, 
Tak / Nie 

8.3. Pojazd wyposażony w błotniki kół przednich i tylnych, Tak / Nie 

8.4. Gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę wynosi co 

najmniej 12 miesięcy bez limitu motogodzin 
Tak / Nie 

8.5. Dostawca jest producentem lub autoryzowanym 

przedstawicielem producenta oferowanej koparko-

ładowarki 

Tak / Nie 

8.6. Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-

ładowarki na terenie Polski 
Tak / Nie 

8.7. Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu 

serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby 
Tak / Nie 



L.p. Przedmiot zamówienia 

Potwierdzenie zgodności z 

opisem przedmiotu 

zamówienia
1
  

Tak / Nie  

Zamawiającego  

8.8. Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii  koparko-

ładowarki powinien wynosić maksymalnie 2 dni robocze od 

zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni 

roboczych od daty jej rozpoczęcia 

Tak / Nie 

8.9. Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim Tak / Nie 

8.10. Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch pracowników 

Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko - 

ładowarki 

Tak / Nie 

 

 

 

 
Informacje dotyczące Wykonawcy:  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

Numer telefonu:………………………………………… 

Numer faksu:…………………………………………… 

Adres email: ……………………………………………. 

 

....................................... dnia................. 2018 roku 

 

 

 
 

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

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ 

 

 

 

 


