
Brynek, dnia 21.06.2022 r.
Zespół Szkół Leśnych
i Ekologicznych w Brynku
Brynek, ul. Park 4
42-690 Tworóg

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZSLiE/ZO/203/513/2022

Prosimy  o  złożenie  oferty  na  „Dostawę  minikoparki  do  Zespołu  Szkół  Leśnych
i Ekologicznych  im. S. Morawskiego w Brynku przy ul. Park 4”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

zamówienie  obejmuje  dostawę  fabrycznie  nowego  lub  powystawowego  (dopuszczalna  liczba
przepracowanych  godzin  –  10  mth,  rok  produkcji  min.  2021)  sprzętu,  minikoparki  samojezdnej
gąsienicowej oraz przyczepy do przewozu minikoparki

Specyfikacja techniczna minikoparki:
1. Układ bieżny – gąsienicowy
2. Ilość cylindrów min. 3 
3. Moc silnika  min. 18KM
4. Minimalna oczekiwana głębokość kopania 2000 mm
5. Minimalna prędkość jazdy 1,0 km/h
6. Masa własna minikoparki od 1700 kg  do 1900 kg
7. Szybkość przejazdowa min. 4km/h

Wyposażenie standardowe minikoparki:
1. Kabina ogrzewana,
2. Sprzęt roboczy: łyżka 250 - 400 mm, łyżka skarpowa hydrauliczna 1000 mm, chwytak do drewna,
    zrąb zrywający,
3. Ramię skrętne, 
4. Rozsuwane gąsienice,
5. Szybkozłącze,
6. Dodatkowe wyjście hydrauliczne na młot lub wiertnicę (obowiązkowo)

Specyfikacja techniczna przyczepy:
1. DMC max. 2700 kg
2. Waga przyczepy nie więcej niż 650 kg
3. Dopuszczalna ładowność nie mniej nie 2050 kg
4. Burty stalowe ocynkowane
5. Trap najazdowy

Wyposażenie standardowe przyczepy:
1. Trap najazdowy
2. 2 x oś
3. Wspornik koła zapasowego
4. Miejsce na łyżkę
5. Kliny pod koła
6. Koło podporowe
7. Obejma koła podporowego
8. Koło zapasowe



Zaoferowana  sprzęt  musi  spełniać  wymóg  dostępności  na  rynku  części  zamiennych  oraz
dodatkowych akcesoriów do minikoparki typu: grabie, wiertnica, młot.
Sprzedawca dostarczy sprzęt na koszt własny (transport w cenie oferty).
Sprzedawca udzieli gwarancji min. 16 m-cy od daty zakupu (na podstawie fa vat / karty 
gwarancyjnej) lub zamiennie 1000 mth, 
Sprzedawca zapewni serwis sprzętu przez okres gwarancyjny.
Termin i sposób zapłaty – przelew min. 14 dni od dnia dostarczenia sprzętu i faktury vat.

2.                      Kryteria oceny ofert:

Oferty oceniane będą wg najkorzystniejszej ceny za przedmiot zamówienia 
Cena – 100%

3.                      Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:
1. dane oferenta:  nazwa, nr NIP, Regon, adres, nr telefonu, adres e- mail,
2. parametry techniczne minikoparki wg opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 1 zapytania ofertowego),
    model, typ, nazwa producenta, wyposażenie
3.  parametry techniczne przyczepy wg opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 1 zapytania ofertowego),
    model, typ, nazwa producenta, wyposażenie
4. wyodrębnioną wartość za minikoparkę w cenie netto + VAT oraz brutto, jako całkowity koszt sprzętu,
5. wyodrębnioną wartość za przyczepę w cenie netto + VAT oraz brutto, jako całkowity koszt sprzętu,
3. JEŻELI OFERENT SKŁADA OFERTĘ NA MINIKOPARKĘ ORAZ PRZYCZEPĘ: ogólną wartość
    oferty w cenie netto + VAT oraz brutto, jako całkowity koszt sprzętu
4. okres gwarancji w m-cach – nie mniej niż 16 m-cy zamiennie na 100 mth
5. Termin i sposób zapłaty

UWAGA
OFERTĘ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WW. WYTYCZNYMI. ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY  GŁÓWNEGO  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA,  KTÓRYM  JEST  MINIKOPARKA.
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU MINIKOPARKI JEST DODATKOWYM, ALE NIE OBOWIĄZKOWYM
ELEMENTEM  ZAPYTANIA.  ZAMAWIAJĄCY  ZWRACA  UWAGĘ  NA  MOŻLIWOŚĆ  ZŁOŻENIA
OFERT W NASTĘPUJĄCEJ KOMBINACJI:
MINIKOPARKA + PRZYCZEPA DO TRANSPORTU LUB SAMA MINIKOPARKA.

4.                     Termin i sposób składania ofert:

Ofertę  należy  przesłać mailem  na  adres:  radomir.kubica@tlbrynek.edu.pl z  dopiskiem  „Dostawa
minikoparki do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. S. Morawskiego w Brynku”  do dnia
01.07.2022 roku, do godz. 12.00. 

5.                     Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  Jest sprzeczna z zapytaniem ofertowym,

6.                   Wymagany termin realizacji zamówienia: 

                      Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.08.2022 r. 

7.                   Miejsce realizacji usługi:  

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, ul. Park 4, 42-690 Tworóg

8.                   Informacje dodatkowe:

mailto:dyrektor@tlbrynek.edu.pl


Sprzedawca  winien  w  ofercie  ująć  wszelkie  koszty  (transport)  mające wpływ  na  cenę  przedmiotu
zamówienia.

Okres związania ofertą: minimum 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta zostałnie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do wystawienia
faktury vat, gdzie nabywcą będą dwa podmioty:
- Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. S. Morawskiego w Brynku, ul. Park 4, 42-690 Tworóg,
NIP: 6451880006;
-  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Technikum  Leśnego  w  Brynku,  ul.  Zamkowa  2,  42-690  Tworóg,
NIP: 6452542116.
Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w uzgodnionym terminie przez dwa wymienione
wyżej podmioty.

9.                   Informacje:

Preferowany sposób kontaktu z Wykonawcami: korespondencja e-mail.  Osobą uprawnioną do kontaktu
z Wykonawcami jest  Radomir  Kubica,  tel.  (32)  285 74 18  wew.  22,  preferowany sposób kontaktu:
e-mail: radomir.kubica@tlbrynek.edu.pl.

mailto:anna.zaczek@tlbrynek.edu.pl
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