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………..….,dnia………… 

…………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 
 
Znak sprawy TZ2.374.2.2.155.2020.AS 

                       

                          
 
 

FORMULARZ OFERTY 
(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 

na wykonanie dostawy minikoparki gąsienicowej z przyczepką do transportu.          
 (przedmiot zamówienia) 

 
I.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdynia 
 

II. Nazwa i adres WYKONAWCY 
NAZWA: ………………………………………………………………………………… 
ADRES: ………………………………………………………………………….……...…     
NIP: …………………………………………………………………………….…….…… 
 
OSOBA DO KONTAKTU ( imię nazwisko, nr tel., e-mail)…………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
 
   Cena brutto ogółem ( podsumowanie kolumny 5): ………………………………  zł 
   w tym podatek VAT: w wysokości ( 23 %),…………..…...…..… zł 
   słownie brutto: ……………………………………………………..…………………………….…….…   
w tym: 

a) Dostawa minikoparki gąsienicowej za  łączną cenę brutto:……………………………………………….. 
b) Dostawa przyczepki do transportu minikoparki. za cenę brutto:…………………………..…………….. 

 
2. Termin wykonania zamówienia: do 28 grudnia 2020r. 
3. Warunki i miejsce dostawy: 
Wydział Transportu i Zaopatrzenia, ul. Węglowa 18a, 81 – 338 Gdynia , dostawa w dni robocze  w 
godz. 8.00-14.00. 
Dostarczenie zestawu na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
4. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był fabrycznie nowy (2020 rok produkcji). 
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad 
fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z 
opisem przedmiotu zamówienia). 
5. Wymagana gwarancja na ww. towar: 
 – minikoparka minimum 36 miesięcy lub 2000mth, od daty odbioru przez Zamawiającego; 
- przyczepka minimum 12 miesięcy, od daty odbioru przez Zamawiającego 
6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny minikoparki dostępny na terenie 
województwa pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych. 
7. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 1 

8. Oferowany towar (nazwa i typ): 
- minikoparka gąsienicowa……………..……………………………………………..…………………………, 
- przyczepka……………………………………………………………………………………………………….. 
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zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
jm. ilość Cena brutto 

1 2 3 4 5 

1 

Dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej 
Parametry techniczne i wyposażenie: 

1) Masa robocza maks. 1900kg 
2) Wysokość maks.2300mm 
3) Silnik na olej napędowy o mocy min.9,5kW 
4) Maksymalny moment obrotowy silnika min.45Nm 
5) Prędkość jazdy min.4km/h 
6) Obrót wysięgnika w prawo min. 60

0
 

7) Obrót wysięgnika w lewo min. 80
0
 

8) Zbiornik paliwa min. 19litrów 
9) Dach ochronny spełniający wymagania norm 
TOPS/ROPS/FOPS 
10) Poziom hałasu LpA (UE 2006/42/WE) maks. 80dB 
11) Uchylna pokrywa boczna i tylna ułatwiająca dostęp 
do silnika 
12) Lemiesz spycharki o długości min. 980mm z 
dwoma przedłużeniami 
13) Blokady konsoli sterowania 
14) Klakson 
15) Zwijany pas bezpieczeństwa 
16) Napęd jazdy co najmniej dwubiegowy 
17) Dwukierunkowa linia hydrauliczna 
18) Typ pompy: podwójna pompa tłokowa z pompą 
zębatą 
19) Wydajność pompy hydraulicznej min. 40l/min 
20) Ciśnienie w układzie hydraulicznym min. 180bar 
21) Przepływ hydrauliki dodatkowej min. 30l/min 
22) Blokada hydrauliczna oraz dźwigni sterowania 
jazdą 
23) Wyłącznik akumulatora 
24) Oświetlenie robocze 
25) Podwozie wsuwane hydraulicznie 
26) Gąsienice gumowe o szerokości min. 230mm 
27) Prześwit podwozia min 400mm 
28) Silnik z układem automatycznego wyłączania 
29) Radioodtwarzacz 
30) Łyżka skarpowa hydrauliczna o szerokości min. 
100 cm 
31) Szybkozłącze mechaniczne typu Lehnhof 
32) Wydłużany lemiesz 
33) Wydłużane ramię kopiące 
34) Maksymalna głębokość kopania (krótkie 
ramie/długie ramię) min.2350/2550mm 
35) Maksymalny zasięg na poziomie gruntu (krótkie 
ramie/długie ramię) min.4000/4200mm 
36) Maksymalna wysokość wyładunku (krótkie 
ramie/długie ramię) min.2550/2650mm 
37) Siła kopania (łyżka) min. 20000N 
38) Siła uciągu min. 19000N 
39) Osprzęt:  
- dedykowana wiertnica hydrauliczna ze świdrem o średnicy 
250mm; 
- 2 łyżki kopiące o szerokościach:  25cm oraz 50 cm. 

 
 

szt. 1 …………………. 



3 

 

 

 
 
 
Oferowana minikoparka oraz przyczepka muszą pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producentów na 

terenie Polski. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 
koszty transportu towaru na wskazane miejsce dostawy, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi  
oraz zasad bezpiecznego użytkowania maszyny. Ponadto towar musi być zabezpieczony w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami 
określonymi w Formularzu Oferty. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę 
do nich zastrzeżeń. 
 

   
………………………., dnia ………………………   
 
                                                                                              ………………………………  

     
                   podpis Wykonawcy    
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Przyczepa do transportu sprzętu budowlanego 
przystosowana do przewozu minikoparki z pakietem 
zapewniającym poruszanie się po drogach publicznych 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami 
wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o 
ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy. 
 
Parametry techniczne i wyposażenie przyczepy: 

1) Dopuszczalna masa całkowita do 2700kg 
2) Masa przyczepy maks. 650kg 
3) Ładowność min. 2000kg 
4) Dyszel typu V z zaczepem kulowym 
5) Dwie osie hamowane 
6) Rama stalowa cynkowana ogniowo 
7) Wzmocnione błotniki 
8)  Najazdy z podporami 
9)  Tablica rejestracyjna wbudowana w ramę 
przyczepy 
10)  Uchwyt koła zapasowego 
11) Perforowane boki przyczepy do mocowania 
ładunku 
12)  Na podłodze sklejka antyposlizgowa, 
wodoodporna o grubości min. 15 mm 
13) Wymiary ładunkowe dł/szer min. 2900 / 1500 
mm 
 

Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcje obsługi 
wszystkich elementów zestawu  w języku polskim oraz 
świadectwo homologacji niezbędne do zarejestrowania 
przyczepy. 
 
Dostarczenie towaru na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór 
końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

szt. 1 …………………. 

Cena 
ogółem 
brutto: 

………………….. 


