
Nazwa zamawiającego: Trzebnica, 08.02.2019r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul. Łączna 1c

55-100 Trzebnica

Ogłoszenie o zamówieniu 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zaprasza do składania ofert na zadanie: „zakup fabrycznie nowej

kosiarki bijakowej tylno-bocznej o szerokości roboczej 180 cm”

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kosiarka bijakowa będzie zakupiona na potrzeby bieżącego utrzymania dróg utrzymywanych przez ZDP. 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul. Łączna 1c 55-100 Trzebnica

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia -dostawa

2. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  fabrycznie  nowej  kosiarki  bijakowej  tylno-bocznej  o

szerokości roboczej 180 cm wraz z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy. Miejsce

dostawy: Obwód Drogowy w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 46, 55-140 Żmigród. 

Dane techniczne produktu:
Kosiarka bijakowa tylno-boczna
Szerokość robocza 180cm
Przekładnia zewnętrzna z wolnym kołem
Obrót w pionie + 90 / - 60 st.
Noże robocze typu „T” minimum 18 szt. (komplet w cenie urządzenia)
Waga jednego młotka tnącego minimum 1,1 kg
Klapa tylna otwierana 
Kategoria zaczepu TUZ II/III
Wał przekaźnikowo teleskopowy
Przesuw hydrauliczny
Regulacja wysokości koszenia
Waga max. 780kg,  +/- 20kg
Rolka podporowa min. 195 mm
Instrukcja obsługi i konserwacji z katalogiem części zamiennych.
Obudowa zewnętrzna grubość blach: zewnętrznych minimum 7mm, wewnętrznych minimum 4mm
Deklaracja zgodności WE
Przeszkolenie pracownika z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia

1. Wykonawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  na  własny  koszt  do  Zamawiającego.  Miejsce
dostawy: Obwód Drogowy w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 46, 55-140 Żmigród. 

2. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół, który podpisany zostanie przez upoważnionych
przedstawicieli Stron.
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3. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji.
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 tygodnie od podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na

adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica do dnia 18.02.2019r.,

do godz.10:00, wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed

datą złożenia oferty. 

2. wyniki   i  wybór najkorzystniejszej  oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej  pod adresem

www.drogi.trzebnica.pl 

3. Wykonawca składa/ przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

                      

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.drogi.trzebnica.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena brutto100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  oferentów za  pośrednictwem strony

internetowej znajdującej się pod adresem www.drogi.trzebnica.pl

VIII. PŁATNOŚĆ
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Oferta na zadanie : 
„ zakup fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno-bocznej o szerokości roboczej 

180 cm wraz z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.”

Nie otwierać przed 18.02.2019 godz. 10:00

http://www.drogi.trzebnica.pl/
http://www.drogi.trzebnica.pl/
http://www.drogi.trzebnica.pl/


Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  po

zrealizowaniu  zamówienia  na  podstawie  przedłożonej  faktury  VAT  (rachunku)   w  terminie  30  dni,

przelewem na wskazane na fakturze konto.

Dodatkowych informacji udziela: 

4. Ryszard Paprotny pod numerem telefonu (71) 387-06-17 oraz adresem 

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl,

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.
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Formularz Ofertowy

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Łączna 1c, 55 -100 Trzebnica 

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie 

art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku dotyczącego  

„ zakup fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno-bocznej o szerokości roboczej 180 cm wraz z 

dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.”

Nazwa i adres oferenta: 
….........................................................................................................................................

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

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

Numer telefonu /faxu: 
……………………………………………………………………………….......................... 

Oferujemy wykonanie zamówieniem za następują cenę: 

…………………………… zł netto + podatek ……%VAT w wysokości ……………… zł co 

daje  łącznie kwotę ……………………… zł brutto

Słownie:...............................................................................................................................

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

.......

….........................................................................................................................................

...

Oświadczamy że:

-zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania i nie

wnoszę do niego zastrzeżeń 

-dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia.

…......................................................................     ………...........................................................................

(miejscowość, data)                                                              (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

4


