
Znak sprawy BR.6.7234.47.2021 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

130 000 PLN netto 

 

 pn.:  

1.  Zakup mini ciągnika komunalnego wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg 

gminnych i terenów zielonych 

I. Zamawiający: 

      Gmina Szczerców 

      ul. Pułaskiego 8 

      97-420 Szczerców 

      NIP 769-20-57-289                                   

      REGON 590647919 

  

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Dostawa ciągnika wraz z osprzętem i materiałami eksploatacyjnymi : 

1. Miniciągnik  np. Kubota o parametrach nie gorszych niż : 

a. Silnik o mocy min 21KM 

b. Zbiornik paliwa min. 25L 

c. Przekładnia 9 przód/3 tył max prędkość 20km/h 

d. Blokada mechanizmu różnicowego 

e. Napęd na wszystkie koła, opony rolnicze przód 23/10.50-12, tył 280/70R18 

f. Zatrzymywanie silnika kluczykiem 

g. Tylny wom o prędkości 540 obr/min 

h. Wydajność pompy min 14 l/min, max ciśnienie 133 bary, tylny podnośnik Kat. I 

i. Udźwig TUZ 600 kg 

j. Wymiary długość max 3000mm, wysokość max 2400, rozstaw osi max 1600, prześwit min 

270mm 

k. Hydraulika 2 sekcyjna na przód sterowana joystickiem 

l. Przedni TUZ o udźwigu 450kg 

m. Pług do śniegu szer. Robocza max 130cm, min. 118cm, waga do 120kg 

n. Przyczepka o skrzyni ładunkowej o wym. Długość do 200cm, szerokość do 130cm, wysokość 

burty 40cm, ładowność do 1500 kg 

o. Posypywarka do solanki z ramą metalową, malowana proszkowo, regulator przesłony, talerz 3 

metalowe łopatki, zbiornik z tworzywa sztucznego odporny na uderzenia i warunki 

atmosferyczne, przekładnia bezobsługowa, wysyp 5-cio stopniowa regulacja, oświetlenie pełne 

drogowe, napęd mechaniczny WOM, sterowanie hydrauliczna z ciągnika ( 

otwieranie/zamykanie), wibrator przeciw zawieszeniowy elektryczny. 

p. Wałek WOM 

q. Kabina ogrzewana, uchylna szyba przednia i tylna, radio, izolacja akustyczna, dwa lusterka, 

elektryczne wycieraczki szyb z przodu i z tyłu, elektryczny spryskiwacz szyby przedniej, 

lampka oświetlająca wnętrze kabiny, zasłona przeciwsłoneczna, dach z tworzywa, uchylna 

tylna szyba na siłownikach gazowych, siłowniki gazowe w drzwiach, halogeny ledowe ( 2 szt. 

przód, 2 szt. tył), nagrzewnica ( nadmuch ciepłe/zimne powietrze, zasilanie cieczą chłodzącą 

silnik), lampa błyskowa, instalacja radiowa ( antena+głośnik), gniazdo zapalniczki, wieszak, 

szczelne przełączniki, tapicerka na podsufitce, błotnikach i pod siedziskiem, tapicerowana 

maskownica ściany przedniej. 

 

III. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Imię i nazwisko: Mariusz Grzybek 

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie wykonawcy mają załączyć do oferty: 

1. Wypełniony formularz oferty. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 



V. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021 r.  

VI. Gwarancja (jeżeli dotyczy): …………………………………………………… 

VII. Warunki płatności do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionej faktury. 

VIII. Kryteria oceny ofert:   cena 100% .                   

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Na załączonym formularzu cenowo ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową za wykonanie  

(udzielenie przedmiotu zamówienia). 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą  w złotych polskich. 

5. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100pkt. 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Szczercowie,  

ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, pok. nr 4 lub drogą elektroniczną adres  

e-mail: rbos4@szczercow.org 

2. Termin składania ofert …02.11.2021 r.… do godz. ……1400………… 

3. Termin otwarcia ofert …02.11.2021 r. … do godz. ……1415………… 

 

XI. Okres związania ofertą wynosił będzie 30 dni od dnia składania ofert.  

XII. Informacje instrukcyjne:  

1. Oferty należy wypełnić zgodnie z przesłanym wzorem ofert. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz opisać 

w sposób zabezpieczający ją przez otwarciem podczas zwykłych czynności kancelaryjnych. 

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty 

najkorzystniejszej.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny.  

                                                                                       

   

    Szczerców 26.10.2021 r.                                                         Mariusz Grzybek 

                  Miejscowość i data                                                   podpis pracownika merytorycznego 

 

 

 

Wykaz załączników: 

1) Formularz oferty. 

2) Ramowy wzór umowy/Istotne postanowienia umowy.  


