
 

Nazwa i adres WYKONAWCY  
 

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

 

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

 

 

pieczęć wykonawcy 
 

OFERTA 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – Dostawa do siedziby BPK Sp. z o. o. w 
Bychawie fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem za: 
 
 

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

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

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

 

W tym: 
 Cena brutto Cena netto VAT 
Ciągnik komunalny    
Pług    
Kosiarka    
Posypywarka    
….    

 
według poniższej specyfikacji: 
 

LP Nazwa parametru Tak/nie, uwagi 

Ciągnik komunalny 

A Ciągnik komunalny, producent , marka, typ  

1.  Fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 bądź 
2018 

 

2.  Napęd 4x4 dołączany mechanicznie  

3.  Moc od 20 KM do 35 KM (wg.ECE R120), 

 
 

4.  Zasilany ON,  

5.  Chłodzony cieczą  

6.  Masa do 1000 kg z kabiną  

7.  

Kabina z wycieraczkami, obustronnymi 

drzwiami, ogrzewaniem i wentylacją 

mechaniczną 

 

8.  Zaczep do ciągnięcia przyczepy  



9.  Wałek przekaźnika mocy /tylny WOM/  

10.  Tylny TUZ kat I o udżwigu min 600kg  

11.  Przekładnia mechaniczna min. 9 biegów do 
przodu i 3 do tyłu  

12.  Opony o bieżniku rolniczym bądź 
komunalnym  

13.  Układ hydrauliczny z co najmniej 2 
rozdzielaczami/sekcjami do sterowania 2 
układów hydraulicznych 

 

14.  Homologacja umożliwiająca rejestrację 
ciągnika 

 

15.  
Możliwość podpięcia zamawianego osprzętu 
(p.2.) bez dodatkowych elementów, 
przystawek 

 

16.  Komplet potrzebnych do użytkowania 
pojazdu kluczyków ( w tym zapasowych) 

 

Osprzęt 

B Pług do odśnieżania, producent, marka, typ  

1.  

Pług do odśnieżania przedni regulowany (góra 
-dół, kąt do kierunku jazdy), maksymalnie 
szer. min 1,5 m z lemieszem gumowym, 
sterowanym hydraulicznie współpracujący z 
oferowanym ciągnikiem bez dodatkowych 
przystawek 

 

C Posypywarka, producent, marka, typ  

1.  

Posypywarka piaskiem z regulacją szerokości 
posypywania, z mechanicznym mieszaniem, 
wzruszaniem piasku w zasobniku, zasobnik 
min 0,25 m3 z pokrywą, współpracująca z 
oferowanym ciągnikiem bez dodatkowych 
przystawek 

 

D Kosiarka, producent, marka, typ  

1.  

Kosiarka tylno - boczna bijakowa, szerokość 
koszenia min. 125cm, dostosowana do mocy 
ciągnika, z możliwością koszenia skarp, 
posiadająca regulację wysokości cięcia z 
wyrzutem tylnym, współpracująca z 
oferowanym ciągnikiem bez dodatkowych 
przystawek 

 

E Ciągnik komunalny i osprzęt  

1.  
Serwis autoryzowany w odległości nie 
większej niż 50 km od siedziby 
Zamawiającego 

 

2.  Wymagany termin dostawy - 6 tygodni od 
podpisania umowy 

 



3.  Gwarancja minimum 12 miesięcy  

4.  Instrukcje obsługi w języku polskim,  

5.  
Dokumenty określające częstotliwość i zakres 
przeglądów gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych, 

 

6.  Karta lub książka gwarancyjna  

7.  Przeszkolenie załogi w zakresie obsługi  

 
2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia  

do 6 tygodni od dnia podpisania umowy  – dostarczenie sprzętu wraz z wszystkimi 
niezbędnymi dokumentami do siedziby Zamawiającego 

b)  warunki płatności: 

zgadzam się na rozłożenie płatności na 5 rat zgodnie zapisami umowy. 

 
3. Oświadczam, że: 

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia 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 

 

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

* odpowiednie skreślić 


