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ZAPYTANIE OFERTOWE
/zamówienie o wańoścido 30 000 EUR0/

Ośrodek Spońu i Rekreacji Al. Chopina 8 we Wocławku zwraca się
z zapytaniem ofeńowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego pzedmiotem jest:

Zakup kosiarki rotacyj nej, samojezd nej.

opis przedmiotu zamówienia:

Specyfika głównych wymagań - parametry:

kosiarka wraz akcesoriami:

silnik dwu cylindrowy o mocy min. 15 KM chłodzony powietrzem, smarowany ciśnieniowo;

skzynia biegow hydrostatyczna sterowana pedałem z napędem na 4 koła;

koła jezdne na łozyskach tocznych;

reflektory pzednie;

kosz min 300l;

szerokość koszenia min. 100 cm;

szczotka;

pług do odśniezania;

funkcja zbierania skoszonej trawy;

funkcja rozdrabniania.

kosiarka musi być dostosowana do pracy na stokach o nachyleniu 10o,

Kosiarka musi PosiadaÓ mozliwość szybkiego i prostego sposobu zmiany akcesoriów będących
w zestawie oraz zastosowanie innych.

Kosiarka musi bYc WYPosazona w licznik godzin pracy pozwalający na prawidłową eksploatację
i rozliczanie kosztów,

Ze względu na duze odległości między obiektami niezbędna jest funkcja senłisowo - transportowa.



Oferowany pzedmiot musi posiadać:

- instrukcję obsługiw języku polskim;

- kańę gwarancyjną,

Termin realizacii zamówienia:

Ww, pzedmiot zamowienia dostarczany będzie w terminie do 14 dni od daty złożeniazamówienia pzez

ZamawiĄącego do miejsca realizacji zamowienia na koszt i odpowiedzialność Dostawcy.

Miejsce realizacii zamówienia: Ośrodek Spońu i Rekreacji al. Chopina B, 87-800 Włocławek.

Opis sposobu obliczenia cenv: cena oferty musi uwzględniaó koszt pzedmiotu zamówienia oraz

ewentualny koszt transpońu idostawy pzedmiotu zamowienia do Zamawiającego,

i

KMeria:

- cena 95%,

- okres gwarancji na dostarczone elementy 5 %,

Zamawiający przyzna punkty za kryterium cena wg wzoru:

CENA NAJNŻSZEJ OFERTY/ CENĘ OFERTY BADANEJ XWAGA KRYTER|UM X 100

Zamawiający pżyzna punkty za kryterium okresu gwarancyjnego w sposób następujący:

24miesięcy-5pkt

12miesiące-3pkt

min.6m-cy-0pkt.

W pzypadku mozliwości zrealizowania wyzej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie

załączonego formulaza ofeńowego oraz przesłanie e-mailem na adres:

administrator@osir.wloclawek,p1 , najpoźniej do dnia 2 pażdziernika 2019 r. do godziny 9:00.

Rozpatzenie ofeń tego samego dnia o godzinie 9:15.

Zamawiający zastzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania na kazdym jego etapie,


