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   SIWZ do ogłoszenia – przetarg z dnia 25.06.2018. 
 
 
 
 
 
 

..........................................................................     data …………………. 
    Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy                                                   
                                      

 
 

 
FORMULARZ  OFERTOWY (SIWZ) 

na 

zakup opryskiwacza polowego ciąganego, lokalizacja Polanowice 

 

 

 

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

                                                   

 
Ja niżej podpisany/a 
 

 
................................................................................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy1) : 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy) 
 
 
 

oświadczam, że: 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym przetargiem na 

następujących warunkach: 

lp. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: TAK NIE 

1 Pojemność rzeczywista: 3500-3800 l     

2 Polietylenowy zbiornik     

3 Zbiornik na wodę do mycia rąk     

4 Skrętna oś     

5 Wałek WOM na 6 frezów     

6 Pompa tłokowo membranowa (odporna na pracę na sucho i płynne nawozy)     
7 Pompa o wydajności min. 360 l/min     

8 
Komputer pokładowy dla ISOBUS (prosimy o załączenie opisu funkcjonalności 
komputera)     

9 Szerokość belki 16-20 m     

10 
Możliwość asymetrycznego składania i rozkładania pojedynczych elementów belki 
(kolejno jeden po drugim)     



2 

 

11 Stała cyrkulacja cieczy na belce     
12 Automatyczne utrzymanie belki nad łanem w oparciu o czujniki ultradźwiękowe     

13 System GPS do rozłączania sekcji oraz jazdy równoległej     

14 7 sekcji roboczych     

15 
Rozwadniacz środków z inżektorem do podawania dużych dawek lub płukania 
kanistrów     

16 Złącze typu strażackie do napełniania     

17 2-przewodowy układ pneumatyczny do hamowania     

18 Zaczep z uchem pociągowym     

19 Szerokość transportowa max 2,45 m     

20 Wysokość transportowa max 3,40 m     

21 Prześwit co najmniej 76 cm     

 

KWOTA ŁĄCZNIE: …………………..(netto) zł, kwota łącznie …………………(brutto) zł 
 

Do podanej kwoty łącznej (netto) został dodany podatek VAT w wysokości: …….. %. 

 
2. Termin płatności wynosi ….. 

3. W/w zamówienie wykonamy w terminie do ….. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

5. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w przetargu. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

 

1)  

2)  

3)  

 

 

 

________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 


