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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTO ŚCI OD 14 000 EURO 

DO MNIEJ NI ś KWOTY OKRE ŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA 
PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP  Z PÓŹN. ZM. 

 
Data ……………………… 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa............................................................................................................................................ 
 
Adres............................................................................................................................................. 
 
Województwo............................................................................................................................... 
 
Powiat ..........................................................................................................................................  
 
Nr telefonu .............................................. Nr faksu...................................................................... 
 
Nr nip....................................................... Nr regon .................................................................... 
 
Strona internetowa ……………………………………………………………………………..  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Ulica Wieluńska 50  
Kod Miejscowość 97-360 Kamieńsk 
Nip:772-10-01-631, regon 590328019 
Tel., faks  (044) 6817 136, (044) 6817 136. 
Strona internetowa: www.bip.kamiensk.com.pl 
 
Zobowiązania oferenta 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: tj. dostarczyć fabrycznie nowego 
kompletnego samochodu-śmieciarki z tylnym załadunkiem wraz z nieodpłatnym 
transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do wywozu stałych nieczystości 
komunalnych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, 
posiadającego parametry techniczno-eksploatacyjne: 
rok produkcji :  2009 
nie wykazująca Ŝadnych wycieków płynów technologicznych 
nadbudowa: 
- nadbudowa skrzyniowa, bezpylna, wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1, 
- skrzynia ładunkowa w kształcie prostopadłościanu, wykonana z blachy o grubości min.        
3 mm, oŜebrowana, podłoga z blachy o grubości min. 4 mm, płaska, 
- pojemność skrzyni ładunkowej – nie mniejsza niŜ 18 m3, 
- mechanizm ugniatania odpadów liniowo-płytowy, 



- stopień ugniatania odpadów – 1:5, z moŜliwością jego regulacji przez obsługę, 
- funkcja ugniatania biomasy, 
- sterowanie prasą i układem podnoszącym pojemniki za pomocą jednej dźwigni, 
- system samooczyszczania skrzyni ładunkowej, 
- urządzenie załadowcze tylne, dostosowane do obsługi pojemników od 80 do 1100 dm3, 
- moŜliwość równoczesnego załadunku dwóch pojemników o objętości do 240 dm3, 
- pojemność kosza zasypowego – 2-2,2 m3, 
- wysokość krawędzi kosza zasypowego – nie mniej niŜ 1400 mm od podłoŜa,  
- dolna część kosza zasypowego wykonana ze stali DOMEX-700 lub równowaŜnej, 
- dwa zbiorniki na odcieki z odpadów, 
- siłowniki prasy ugniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka, 
- moŜliwość przejścia ze sterowania automatycznego prasą na sterowanie ręczne, w dowolnej 
fazie cyklu automatycznego, 
- automatyczne sterowanie obrotami silnika, w zaleŜności od obciąŜenia układu 
hydraulicznego, 
- układ centralnego smarowania, 
- elektropneumatyczne włączanie przystawki odbioru mocy, 
- stopnie uchylne z czujnikami, powodującymi przy zajętym stopniu: 
   a. ograniczenie prędkości do 30 km/h, 
   b. rozłączenie układu ugniatania, 
   c. blokadę cofania pojazdu, 
- kolor nadbudowy: zielony, 
- oświetlenie i oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
- układ dezynfekcji pojemników, wyposaŜony w wąŜ o długości min. 10 m z lancą, zbiornik 
na ciecz dezynfekującą o pojemności 25 dm3, układ zabezpieczony przed zamarznięciem, 
uruchamiany z rękojeści lancy. 
podwozie: 
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu - nie mniejsza niŜ 18 000 kg, 
- masa własna podwozia - nie większa niŜ 4900 kg, 
- kabina krótka, 3-osobowa, lakierowana fabrycznie na kolor biały, 
- belka sygnalizacyjna koloru pomarańczowego na dachu kabiny, 
- immobilizer, 
- przedni zderzak stalowy, 
- reflektory z kloszami z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia, 
- silnik o mocy 240-260 KM, moment obrotowy min. 940 Nm, EURO 5 – SCR, Common 
Rail, o pojemności nie większej niŜ 6,7 l, 
- norma hałasu zewnętrznego 80 dBEC, 
- elektroniczny ogranicznik prędkości do 85/30 km/h, 
- skrzynia biegów –ręczna, 9 biegowa, 
- tachograf cyfrowy, 
- nośność osi przedniej – nie mniejsza niŜ 7500 kg, 
- nośność osi tylnej – nie mniejsza niŜ 11500 kg, 
- przednie zawieszenie resorowe, 
- tylne zawieszenie pneumatyczne na min. 4 poduszkach, 
- blokada mechanizmu róŜnicowego tylnej osi, 
- wentylowane hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, 
- hamulec wydechowy, 
- system antyblokujący ABS, 
- koła-R22,5  
- akustyczny sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa, 
- komputer pokładowy z menu w języku polskim, 



- okno w tylnej ścianie kabiny, 
- wywietrznik dachowy, 
- ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza, 
- szyba przednia barwiona, podgrzewana, z zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną, 
- elektrycznie otwierane szyby, 
- lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i regulowane elektrycznie, 
- zimne warunki klimatyczne - poniŜej 18 o C, 
- gaśnica, apteczka, trójkąt, klin pod koła,   
 
 za cenę: 
ogólna wartość netto.................................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
ogólna wartość podatku VAT(22%)..........................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
ogólna wartość  brutto..............................................................................................................zł 
(słownie: ....................................................................................................................................) 
  
Oświadczam, Ŝe : 
- zapoznałem się z warunkami wymienionymi w SIWZ + załącznikach i przyjmuje je bez 

zastrzeŜeń 
- treść dokumentów wytworzonych przez zamawiającego (wzór formularza 

ofertowego, oświadczenia, umowy) w niniejszym postępowaniu publicznym nie 
została przeze mnie zmieniona.  

- uwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
składania ofert, zgodnie ze SIWZ 

-  cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty oraz przez okres  realizacji całości 
zamówienia 

- akceptuję warunki umowy i przyjmuje je bez zastrzeŜeń oraz zobowiązuję się w 
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez zamawiającego 

-    zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawcy/-ów, które będzie 
reprezentowała firma (nazwa i adres firmy)* …………………………………………………  
…………………………………………………………………………………......................., 
w części zamówienia (opis): ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
Nazwa i adres firmy…………………………………………………………………………… 
Nazwisko, imię .......................................................................................................................... 
Stanowisko ................................................................................................................................ 
Telefon...................................................Fax.............................................................................. 
Zakres: 
- do reprezentowania w postępowaniu* 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 
- do zawarcia umowy* 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
 
1. Oświadczenie wg art. 22 ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
2. Zaakceptowany wzór umowy. 



3. ……………………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………………………………….. 
7. …………………………………………………………………………………………….. 
 
ZastrzeŜenie oferenta 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje oferenta:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
(imię i nazwisko  

oraz  podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


