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Oznaczenie sprawy: CBR/POIR2.1/1/2017                 Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 OFERTA 
 
Oferent: 
 
Nazwa Dostawcy: ………………………………………………………………………… 

Siedziba Dostawcy: ………………………………………………………………………… 

NIP (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………………… 

 

Dane osoby sporządzającej ofertę:  

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………… 

 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w zapytaniu ofertowym nr CBR/POIR2.1/1/2017 za cenę: 
 
…………………………………………………………netto EURO/PLN* 
 
…………………………………………………………VAT EURO/PLN (jeśli dotyczy)* 
 
…………………………………………………………brutto EURO/PLN (jeśli dotyczy)* 
 
 
 
 
Czas gwarancji: ……………m-cy/………………...mth 
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Tabela podstawowych parametrów technicznych (obligatoryjnych)** TAK NIE 

Napęd elektryczny   

Maszt panoramiczny z pełnym wolnym skokiem   

Ogumienie elastyczne, niebrudzące, przód, tył   

Ilość kół wózka 4   

Rodzaj masztu  potrójny   

Wysokość masztu w stanie złożonym  maksimum 2300mm   

Wysokość podnoszenia nie mniej niż 4m   

Udźwig podstawowy nie mniej niż 3 000 kg   

Widły długość minimum 1200 mm   

Karetka wideł szerokość minimum 1100mm   

Przesuw boczny +/- 100mm   

Korytarz roboczy uwzględniający 200 mm luzu 
manipulacyjnego dla wózka z paletą euro 
transportowaną wzdłużnie  

nie większy jak 4200mm   

Lusterko wsteczne nietłukące   

Licznik mth tylko silnik jazdy i podnoszenia    

Ilość baterii na wózek  2, min 600Ah każda   

System uzupełniania 
wody  

tak   

Wymiana baterii boczna za pomocą wózka bez dodatkowego 
wyposażenia specjalistycznego 

  

System uzupełniania 
wody 

tak   

Prostownik ładowania  tak, automatyczny, zewnętrzny   

Wskaźnik wyładowania 
baterii  

tak, z odłączeniem unoszenia    

Kabina pełna, wycieraczka z przodu i z tyłu   

Osprzęt oświetleniowy  z przodu: 2 reflektory z kierunkowskazem; 
z tyłu: lampy tylne i światła hamowania, 

kierunkowskaz i światła awaryjne  

  

Reflektor roboczy z 
przodu  

na dachu ochronnym góra, strona lewa i prawa    

Reflektor roboczy z tyłu  na dachu ochronnym, góra, strona prawa    

Kogut ostrzegawczy  tak   

Zespół ostrzegania  niebieski punkt świetlny przy jeździe w tył i sygnał dźwiękowy    

Gwarancja co nastąpi szybciej 24 m-cy lub 2000 mth    

Przeglądy co 1000mth lub raz w roku   

Język opisu kabiny polski   

Język dokumentacji polski   

Przeszkolenie operatorów tak   

    

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a na wymienione części jest 
liczony od momentu wymiany. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne. 

   

Czas reakcji to czas od zgłoszenia usterki w formie telefonicznej lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej do momentu podjęcia interwencji przez serwis 
maksymalnie 4 godziny (dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku). Za reakcję 
uznaje się kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem 
możliwie dokładnego ustalenia problemu. 

   

Czas przyjazdu serwisu do 48 godzin (dotyczy dni roboczych od poniedziałku do 
piątku) od zgłoszenia usterki telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

   

Czas naprawy dla części dostępnych do 48 godzin może wynosić maksymalnie 3 
dni robocze, natomiast dla pozostałych części 7 dni roboczych 

   

    

 



 
 

*  Niepotrzebne skreślić 
** Zaznaczyć właściwe 

 

Kryteria dodatkowe ** TAK NIE 

Wysokość podnoszenia …………………………………………….   

Przesuw boczny zawieszany, rolkowy   

Pozycjoner rurowy o zakresie pozycjonowania minimum 200 mm do 1000 
mm (mierząc od środka wideł) 

   

Korytarz roboczy uwzględniający 200 
mm luzu manipulacyjnego dla wózka z 
paletą euro transportowaną wzdłużnie 

…………………………………………….   

Ogrzewanie kabiny    

 
Oferent może załączyć dodatkowo własne karty katalogowe oraz ofertę firmową, jednakże załączniki 

te nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny oferty przez zamawiającego. 

 

Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 
 

Załączniki: 
 

 
1. Oświadczenie o braku powiązań Dostawcy z Zamawiającym, oraz zdolności 

technicznej oraz  Oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatków, opłat i składek na 
ubezpieczenie społeczne . 

2. …………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

 

 

…………………….., dnia ……………… 
    (miejscowość, data) 

 

pieczęć Dostawcy    

 
…………………………………………… 
      podpis przedstawiciela Dostawcy 

 

 


