
Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 

OFERTA
Zapytanie ofertowe w ramach grantu nr 3/FWI-C19/2020/86

Nazwa Oferenta/Dostawcy:

Adres Oferenta/Dostawcy:

NIP:

Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na 
który Zamawiający będzie dokonywał 
płatności

W odpowiedzi  na zapytanie ofertowe w ramach grantu  3/FWI-C19/2020/86,  niniejszym oferuję dostawę
sprzętu wg specyfikacji przedstawionej w zapytaniu ofertowym, w cenie:

Nazwa
Cena netto 

(PLN)
VAT %

Kwota
podatku

(PLN)
Cena brutto (PLN)

Przedmiotem zamówienia jest:
1.Rozdrabniacz o szerokości koszenia 3,2 m
spełniający następujące wymagania:
- kosiarka dyskowa o szerokości koszenia 
minimum 3,2 m tylna z centralnym 
zawieszeniem
- liczba noży minimum 16
- obroty WOM 540 obr/min
- szerokość transportowa 2,0 m
- prędkość obrotowa dysków 3078 obr/min
- spulchniacz pokosu
- bezpiecznik hydrauliczny
- siłownik obrotu umożliwiający złożenie 
kosiarki do tyłu
- zgarniacz gumowy
- listwa na 2 pokosy
- hydro-pneumatyczne obciążenie

2.  Głowica kosząca
- przystosowana do montażu na ramieniu 
wysięgnikowym
- szerokość koszenia 1,4 m
- masa własna 270 – 350 kg
- wał bijakowy napędzany za pomocą 
silnika hydraulicznego poprzez przekładnię 
pasową z 16 nożami bijakowymi typu VI



- zapasowy wał bijakowy z nożami 
bijakowymi  typu RM IV
- ciśnienie hydrauliczne 210 bar
- obroty WOM 540 obr/min
- napęd i sterowanie hydrauliczne
- wał kopiujący posiadający funkcję 
regulacji wysokości koszenia
- osłona z 4mm stali konstrukcyjnej

3. Frezarka do pni
- przystosowana do montażu na ramieniu 
wysięgnikowym
- szerokość robocza 0,4 m
- liczba noży tnących 16
- maksymalna prędkość obrotowa 700-
1000 obr/min
- ciśnienie hydrauliczne 210 bar
- masa do 100 kg
- króćce przyłączeniowe hydrauliki – EURO 
G 1”
- rodzaj napędu – hydrauliczny
- możliwość ustawienia frezarki w 4 
pozycjach względem ramienia, obracając ją
co 90 stopni  w osi sworznia ustalającego

Czas realizacji Data (dd-mm-rrrr)

Oświadczenia wykonawcy

1. Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z przedsta-

wioną ofertą.
3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą na terenie UE oraz posiadam serwis gwarancyjny i po-

gwarancyjny.
5. Oświadczam, że jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówie-

nia.
6. Oświadczam, że posiadam minimum 5 letnie doświadczenie w sprzedaży sprzętu fizjoterapeutycznego.

7. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.

8. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
a. Oświadczenie o braku powiązań.
b. Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia. 

…………………………………………… ………………………………………………….…
Miejscowość, data Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



Załącznik 2 do Zapytania ofertowego 

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam,  że  nie  jestem  powiązany  osobowo  lub  kapitałowo  z  Zamawiającym.  Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi  w  imieniu  zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10%udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

…………………………………………… ………………………………………………….…
Miejscowość, data Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



Załącznik 3 do Zapytania ofertowego 

POTWIERDZENIE PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Parametry wskazane przez Zamawiającego w 
zapytaniu ofertowym 

Potwierdzenie przez Wykonawcę 
parametrów wpisanie 
odpowiednio TAK/NIE 

Rozdrabniacz o szerokości koszenia 3,2 m spełniający 
następujące wymagania:
1 kosiarka dyskowa o szerokości koszenia minimum 3,2 m tylna z 
centralnym zawieszeniem

2 liczba noży minimum 16

3 obroty WOM 540 obr/min

4 szerokość transportowa 2,0 m

5 prędkość obrotowa dysków 3078 obr/min

6 spulchniacz pokosu

7 bezpiecznik hydrauliczny

8 siłownik obrotu umożliwiający złożenie kosiarki do tyłu

9 zgarniacz gumowy

10 listwa na 2 pokosy

11 hydro-pneumatyczne obciążenie

Głowica kosząca

1 szerokość koszenia 1,4 m

2 masa własna 270 – 350 kg

3 wał bijakowy napędzany za pomocą silnika hydraulicznego 
poprzez przekładnię pasową z 16 nożami bijakowymi typu VI
4 zapasowy wał bijakowy z nożami bijakowymi  typu RM IV

5 ciśnienie hydrauliczne 210 bar



6 obroty WOM 540 obr/min

7 napęd i sterowanie hydrauliczne

8 wał kopiujący posiadający funkcję regulacji wysokości koszenia

9 osłona z 4mm stali konstrukcyjnej

10 przystosowana do montażu na ramieniu wysięgnikowym

Frezarka do pni

1 przystosowana do montażu na ramieniu wysięgnikowym

2 szerokość robocza 0,4 m

3 liczba noży tnących 16

4 maksymalna prędkość obrotowa 700-1000 obr/min

5 ciśnienie hydrauliczne 210 bar

6 masa do 100 kg

7 króćce przyłączeniowe hydrauliki – EURO G 1”

8 rodzaj napędu – hydrauliczny

9 możliwość ustawienia frezarki w 4 pozycjach względem 
ramienia, obracając ją co 90 stopni  w osi sworznia ustalającego

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania 
równoważności zaoferowanego parametru pod warunkiem, że zaoferowana równoważność
nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego. 

…………………………………………… ………………………………………………….…
Miejscowość, data Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


