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Nazwa i adres WYKONAWCY  
 

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

 

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

 

 

pieczęć wykonawcy 
 

OFERTA 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – Dostawa do siedziby Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie używanej śmieciarki dwukomorowej do wywozu odpadów 
komunalnych za: 
 
 

cenę brutto: .................... zł słownie brutto: …………………………………………………………………………. 

cenę netto: .................... zł słownie netto: ………………………………………………………………………… 

podatek VAT: .................... zł 
słownie 
podatek VAT: ………………………………………………………………………… 

 

 
 
według poniższej specyfikacji: 
 

Nazwa parametru Specyfikacja 

tak/nie, wartość 

Marka i model  

Nr VIN  

Kompletna dwukomorowa zabudowa śmieciarki  

Rodzaj załadunku - Tylny  

Pojemności skrzyni ładunkowej Min 14 m3  

Rok produkcji (zabudowa + podwozie), Nie starsze niż 
2008 r. 

 

Rodzaj paliwa, Olej napędowy  

Norma emisji spalin Min. EURO 4  

Przebieg, Nie większy niż 360 000 km  

Liczba osi -2  
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Napęd 4x2  

Stopnie dla ładowaczy - 2  

Urządzenie zasypowe (wrzutnik) obsługujący pojemniki 
MGB o pojemności od 110 do 1100 litrów,  

 

Urządzenie zasypowe montowanie fabrycznie  

Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w 
dowolnym momencie cyklu 

 

Dwa przyciski do awaryjnego zatrzymania.  

Sterowanie wrzutnikiem za pośrednictwem przycisków 
zamontowanych po obu stronach odwłoka. 

 

Oświetlenie i oznakowanie pojazdu wg obowiązujących 
przepisów o ruchu drogowym. 

 

Ostrzegawcze światło rotacyjne.   

Płynna regulacja zgniotu  

zbiornik paliwa o minimalnej pojemności 200 l z 
zamykanym na klucz wlewem. 

 

Kamera cofania wraz z zamontowanym monitorem w 
kabinie kierowcy 

 

Kabina dzienna, krótka trzyosobowa  

Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją min. 1 rok  

Zagęszczanie odpadów przez zgniot płytowo-liniowy tzw. 
szufladowy. 

 

Reflektor roboczy z tyłu zabudowy  

Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego  

ABS  

Automatyczny i ręczny cykl załadunku  

Dwa komplety kluczyków  

Miejsce serwisu w Polsce  
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Instrukcja obsługi w języku polskim  

Dokumenty określające: częstość i rodzaj przeglądów 
gwarancyjnych i pogwarancyjnych 

 

Dokumenty określające ostatnie przeprowadzone przeglądy  

Wanna zasypowa przystosowana do odprowadzania 
odcieków z odpadów z króćcami odpływowymi z 
zaworami 

 

Maksymalna wysokość wanny zasypowej 120 cm  

Skrzynia ładunkowa w kształcie prostopadłościanu, ze 
ścianą wypychającą 

 

Dwustronnie działający siłownik hydrauliczny  

Uruchomienie wrzutnika (podnoszenie, opróżniania i 
opuszczanie) za pomocą dźwigni umieszczonych po 
obu stronach odwłoka 

 

Ważne badanie techniczne pojazdu  

Dowód rejestracyjny lub dokumenty pozwalające na 
rejestrację jako pojazd do wywozu odpadów 
komunalnych na terenie Polski 

 

Produkcja seryjna  

Gwarancja (minimum 3 miesiące)   

 
 
2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia  

- do 14 dni od dnia zawarcia umowy.  – dostarczenie sprzętu wraz z wszystkimi niezbędnymi 
dokumentami do siedziby Zamawiającego 

b)  warunki płatności - przelew 30 dni po złożeniu faktury VAT, 
3. Oświadczam, że: 
- zapoznałem się ze opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i innymi załącznikami i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń 
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 

ofercie, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 
 

………………………………………… dn ……………… 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 


