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Załącznik nr 1 do SIWZ  – formularz oferty 

 

Dostawca: 

nazwa  ..................................................................................................................................................  

adres ul ...................................................................  miejscowość ............................................  

kod pocztowy ........... - .............  województwo ..................................................................................  

PESEL .................................................................. NIP .......................................................................  

Tel.  ....................................................................... fax ........................................................................  

Internet: http:// ..................................................................... e-mail ....................................................  

O F E R T A 

Nawiązując do ogłoszenia o  przetargu nieograniczonym na  dostawę kombajnu rolniczego 

(zbożowego) do praktycznej nauki zawodu  dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A 

Świętochowskiego w Gołotczyźnie, składamy niniejszą ofertę i zobowiązujemy się wykonać zamówienie 

za łączną cenę ryczałtową:  

Netto - ................................................... zł. 

podatek VAT...........% -  .................................................... zł. 

OGÓŁEM (brutto) :  .............................................................................  zł.     

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

Oświadczam/y, że: 

- Przedmiotem dostawy jest kombajn rolniczy (zbożowy) o niżej wymienionych parametrach technicznych 

  i elementach wyposażenia: 

- Marka/model: ....................................................................................................... 

1) Maszyna-Kombajn fabrycznie nowy, rok produkcji 2020. 

2) Silnik o mocy 160-180KM, silnik spełniający wymogi norm określających poziom emisji spalin, 

wyposażony w dodatkowy filtr paliwa i separator wody. 

3) Przekładnia napędowa hydrostatyczna. 

4) Oś napędowa z blokadą mechanizmu różnicowego.  

5) Zbiornik ziarna 5000-6000l. 

6) Klepisko z elektryczną regulacją z kabiny. 

7) System omłotu min. 3- bębnowy (bęben główny, odrzutnik, bęben domłacający – separator) średnica 

bębna min. 605mm, szerokość bębna min. 1,3m, kąt opasania min 110
0
, liczba cepów na bębnie 

omłotowym min 8szt. 

8) Min. 5 wytrząsaczy słomy. 

9) Wytrząsacze min 5 kaskadowe. 

10) Powierzchnia sit czyszczących – min. 4,25m
2
. 

11) Wentylator z elektryczną regulacją prędkości nadmuchu. 

12) Automatyczna prędkość wentylatora – samoczynna korekta przepływu powietrza przez kosz sitowy. 

13) Poziomowanie hedera – automatyczne utrzymywanie wysokości ścierniska. 

14) Zawory hydrauliczne zapewniające hydrauliczny napęd nagarniacza, oraz przystosowany do napędu 

ślimaków rozdzielających przystawki do zbioru kukurydzy. 

15) Napęd hedera – podwójny po obydwu stronach gardzieli, przystosowany do napędu przystawki do 

zbioru kukurydzy. 

16) Kabina z klimatyzacją i ogrzewaniem. 

17) Ekran LCD pokazujący ustawienia i stan kombajnu. 

18) Fotel operatora pneumatyczny. 

19) Siedzenie pasażera/instruktora. 

20) Lodówka. 

21) Lusterka sterowane elektrycznie. 

22) Dodatkowe lusterka obrysu kombajnu. 

23) Spryskiwacz szyby przedniej. 

24) Radio bleutooth z dodatkowym wejściem mp3 oraz zestawem głośnomówiącym. 
25) Koła przód min 650/75R32, koła tylne min 400/70 R20. 

26) Ślimak rozładowczy min. – 3,8m. 

27) Prędkość rozładunku – min 70 l/s. 
28) Rozdrabniacz słomy załączany zdalnie. 

29) Heder zbożowy o szerokości roboczej min 3,9m, wyposażony w zapasową kosę, rozdzielacze łanu oraz 

czujniki wysokości ścierniska. 

30) Automatyczny, obrotowy zaczep do wózka hedera. 
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31) Wózek do hedera jednoosiowy posiadający homologację do poruszania się po drogach publicznych. 

32) Gaśnice p.poż umieszczone na kombajnie. 

33) Tablice ostrzegawcze dla pojazdów przekraczających gabaryty drogowe. 

OŚWIADCZAMY, ŻE:   

 

1. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres  .................................................miesięcy, 

2. Zobowiązujemy się przystąpić do czynności serwisowych i naprawczych w ciągu 72 godzin. 
3. Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, 

4. Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, 

5. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1i ust. 5 ww. ustawy. 

7. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie max. do 23.12.2020 r. 

8. Zapoznaliśmy się i akceptujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

9. Akceptujemy termin związania ofertą. 

10. Zamówienie wykonamy sami/z udziałem bez udziału podwykonawców*. 

11. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

  umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

12. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób  

  fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się  

  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/*: 

1 ..........................................................................................................................................   

stanowisko  ...................................................................................................................................  

tel./e-mail ...................................................................    

2 .........................................................................................................................................................  

Jesteśmy przedsiębiorcą: 

 MAŁYM* 

 ŚREDNIM*, 

 innym (wskazać jakim).......................................... 

 

Integralną częścią oferty są załączniki: 

1)  ........................................................................  

2)  .....................................................................  

3)  .................................................................... ...................................................................... 

4) .................................................................... 

5) ............................................................................................................................................... 

6) .................................................................... 

7) ............................................................................................................................................... 

Na .......... .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

 

 

 

 ........................... dnia ............ ...............2020 r.        ...........................................................................  
                                                                                  podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub  

                                                                                    pełnomocnik lub podpis osoby fizycznej składającej ofertę 

 

* niepotrzebne skreślić
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