Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania
zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

województwo ………………….……………………...………………………………………........................................
tel. ………………… e-mail ………………………………..…………… e-Puap ……………………………………………….

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………..…………………………
Ja (my)* niżej podpisani oświadczam (my)*, że:
1) zapoznałem (liśmy)* się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,
2) akceptuję (emy)* w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SWZ dla
niniejszego zamówienia,
3) gwarantuję (emy)* wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SWZ,
4) cena mojej (naszej)* oferty za realizację zamówienia wynosi:

netto …………………… w PLN - słownie - ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
podatek od towarów i usług …………………………………………………………………………………………………
brutto …………………. w PLN – słownie - …………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………................................................
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w tym:

Lp.

Wyszczególnienie rodzaju sprzętu

1.

Ciągnik rolniczy

2.

Kosiarka z ramieniem hydraulicznym

Marka, model

Cena netto
w PLN

Ogółem cena przedmiotu zamówienia netto
……% podatek VAT
Ogółem cena przedmiotu zamówienia brutto
5) informuję (emy)*, że
- *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego,
-*wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to
…………. zł netto*
6) udzielam (y) * …………….………………………………………….… miesięcznego okresu gwarancji,
(min. 12 miesięcy – max 36 miesięcy)
7) niniejsza oferta jest ważna do dnia 17.09.2022r.
8) składam (y)* niniejszą ofertę (we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia)*. Ponadto oświadczam (y)*, iż będę
(dziemy)* odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia,
9) wykonam (y) * zamówienie sam (i) * tj. bez udziału Podwykonawców / przy udziale
Podwykonawców* w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...................................................
(część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...................................................
(nazwa (firma) Podwykonawcy)

10) akceptuję (emy)* warunki przedstawionej w specyfikacji umowy i w przypadku
wyboru mojej (naszej) * oferty zobowiązuję (emy)* się do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
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11) oświadczam (y)*, że jestem (śmy)* małym*/średnim* przedsiębiorstwem**.
12) na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)
informuję (my), że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego
dokumenty tj. …………….............…………………………………………………………………………………
(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG)

Powyższe dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy
danych pod adresem internetowym:
☐ https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
☐ https://prod.ceidg.gov.pl,
(zaznaczyć właściwe):
13) oświadczam(y)*, że wypełniłem (liśmy)* obowiązki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (liśmy)* w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

……………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………..........................
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów
i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
**Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.):
1. Średnie przedsiębiorstwo:
a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
2. Małe przedsiębiorstwo:
a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).
***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 1 A

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNO-JAKOŚCIOWYCH
dla zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania
zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
województwo ………………….……………………...………………………………………........................................
tel. ………………… e-mail ………………………………..…………… e-Puap ……………………………………………….
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Lp.

Opis parametru

Wymagania Zamawiającego

*Spełnienie
wymagań
techniczno –
jakościowych/
propozycje
Wykonawcy

1

2

3

4

Ciągnik
1
2
3
4
5
6

7
8

9

rok produkcji
masa całkowita
długość całkowita
szerokość
rozstaw osi
silnik

2022
min. 6.500,0 kg
min. 4.100,0 mm
min. 1.800,0 mm
min. 2.200,0 mm
wysokoprężny czterocylindrowy
turbodoładowany o mocy
znamionowej od 120 KM do 130 KM
przedni TUZ udźwig min. 1.500,0 kg
tylni TUZ udźwig min. 4.100,0 kg przygotowany
do mocowania ramienia
hydraulicznego
norma emisji spalin Stage V
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10

11
12

13
14
15
16
17
18

19

20
21
22

23
24

25
26

skrzynia biegów w pełni zsynchronizowana
mechaniczna skrzynia biegów
z rewersem elektrohydraulicznym
wraz z możliwością wysprzęglania,
Ilość biegów min. 12/12,
regulacja przód/tył
agresywności
ruszania
prędkość min. 40 km/h
maksymalna
sprzęgło wielotarczowe mokre z niezależnym
sterowaniem sprzęgła WOM
napęd na cztery koła 4x4 (4WD)
most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego
most napędowy ze zwolnicami planetarnymi
przedni (opcjonalnie z blokadą mechaniczną)
tylny wał odbioru niezależny z mechanicznym lub
mocy (WOM) elektrohydraulicznym sterowaniem
sprzęgła WOM zapewniający obroty
540/1000 na minutę
układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem
z regulacją: siłową, pozycyjną,
szybkości opuszczania
rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączy)
wydajność pompy min. 56 l/min.
instalacja jedno i dwu – obwodowa
pneumatyczna
hamulców przyczep
układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem
hydraulicznym
układ hamulcowy hamulce robocze tarczowe
lub wielotarczowe mokre, sterowane
hydraulicznie na 4 koła
hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie
kabina sześciosłupkowa przeszklona
wyposażona w: uchylne okna boczne,
komfortowy fotel kierowcy
z zawieszeniem amortyzowanym
z regulacją, siedzenie pasażera
z homologacją i pasami
bezpieczeństwa, ogrzewanie,
klimatyzacja, wentylacja, radio,
wycieraczki ze spryskiwaczami na
przedniej i tylnej szybie kabiny,
regulowane lusterka, urządzenie
sygnalizacyjne (kogut) na dachu
kabiny, dodatkowe światła robocze
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27

koła, opony

28

zaczepy

29
30

zbiornik paliwa
sprężarka

1

2
3
4
5

w dachu kabiny
koła przednie (regulowane)
o min. wielkości: 13,6 R24,
koła tylne (regulowane)
o min. wielkości: 16,9 R34,
zaczep transportowy automatyczny
regulowany wysokościowo, zaczep
dolny typu belka
min. 150,0 litrów
pneumatyczna

Kosiarka z ramieniem hydraulicznym
kosiarka i ramię fabrycznie nowa
hydrauliczne
ramię kosiarki hydrauliczne z płytą montażową
o wymiarach 31x34 cm, montowane
na 4 śruby
zasięg pracy od 6,2 do 7,5 m
szerokość głowicy min. 1,0 m
koszącej
napęd i sterowanie hydrauliczne
sterowanie za pomocą joystika
dodatkowe wymagana kompatybilność
wymagania z głowicami roboczymi firmy FERRI,
którymi dysponuje zamawiający

……………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………..........................
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga:
* Wykonawca wypełnia kolumnę 4 tabeli w odniesieniu do zawartych w tabeli wymagań
Zamawiającego,
* Kolumnę 4 należy wypełnić stosując słowa tak lub nie, zaś w przypadku podanych w tabeli
przedziałów wartości lub minimalnych wartości, należy wpisać oferowane przez
Wykonawcę wartości techniczno – jakościowe,
*Jeżeli Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa nie lub zaoferuje nie zgodne
z wymaganiami Zamawiającego parametry, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie
odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp)
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