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       Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych   

 

 

      Gubin, dnia 17.05.2022r. 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  

Spółka z o.o. 

ul. Śląska 36 

66-620 Gubin 

woj. lubuskie 

tel.: 68 455 82 82 - sekretariat 

tel.: 68 455 82 71 – dział nieczystości 

tel.: 68 455 82 76 – kierownik 

adres internetowy: www.pumgubin.pl   

e-mail: pum@pumgubin.pl – sekretariat  

e-mail: nieczystosci@pumgubin.pl  – dział nieczystości 

 

 

Znak sprawy: ZO/04/2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego 

o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł 
 

 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie  

przedmiotu zamówienia: 

 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki komunalnej o zerowym 

promieniu skrętu - 1 szt.” 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o.  

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 

NIP: 926-10-00-423, REGON: 970361280, KRS: 0000187366  

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę 

zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00zł, zgodnie                      

z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

http://www.pumgubin.pl/
mailto:pum@pumgubin.pl
mailto:nieczystosci@pumgubin.pl
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki 

komunalnej o zerowym promieniu skrętu – 1szt. 

 
2. Wyposażenie i parametry techniczne, jakie musi posiadać kosiarka: 

- silnik o mocy min. 20kW i pojemności skokowej min. 750cm3, 
- rodzaj paliwa: benzyna lub olej napędowy 
- pojemność zbiornika paliwa: min 30l 
- sposób chłodzenia: powietrzem  
- uruchamianie: elektryczne  
- zespół tnący: wyrzut tylny i boczny oraz mulczowanie (noże mielące) 
- układ tnący z napędem dwupasowym 
- szerokość koszenia: min. 120cm 
- wysokość koszenia: min. 4cm, max. 12cm 
- wydajność koszenia: min. 1,0 ha/h 
- układ koszący: przód i tył 
- zerowy promień skrętu 
- konstrukcja zespołu koszącego wyposażona w metalowe osłony 
przeciwodpryskowe 
- zderzak tylny, chroniący przedział silnika 
- sprężynowy system podnoszenia zespołu tnącego, sterowany nożnie 
- niezależne zawieszenie kół przednich oparte na dwóch niezależnych 
wahaczach i regulowanych amortyzatorach  
- tylne zawieszenie wzmocnione wykorzystujące amortyzatory i wspólny 
punkt obrotu 
- przekładnie niezależne 
- osie napędowe z piastą koła mocowaną śrubami 
- opony napędowe pneumatyczne 
- opony kółek pneumatyczne 
- fotel operatora z oparciem, z regulowanymi podłokietnikami i pasem 
bezpieczeństwa 
- przyrządy: wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik ciśnienia oleju i licznik 
motogodzin 
- sterowanie: niezależne dźwignie jazdy do przodu i do tyłu 
- hamulec postojowy  
 

3. Wymagania dodatkowe: 

- min. 12 miesięcy gwarancji bez limitu godzin pracy  
- serwis autoryzowany wyłącznie w siedzibie Zamawiającego 
- koszty wykonania przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami  
  pokrywa w całości Wykonawca. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie do dnia 21 czerwca 

2022r. do godz. 12.00. 
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do 

niniejszego zapytania - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy wykażą, 

że spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj., że: 

a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje                                

do przygotowania oferty, 

b) posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie do realizacji niniejszego 

zamówienia, 

c) oświadczamy, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni, 

d) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy w formie pisemnej, na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykaz dokumentów, które powinien złożyć Wykonawca wraz z ofertą: 

a) wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej / wydruk                        

z Centralnej informacji KRS 

b) zaparafowany wzór umowy, wg załączonego wzoru – Załącznika Nr 2. 

6. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy w okresie 

ostatnich trzech lat w sposób należyty zrealizowali w terminie cały zakres 

umowy. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę stanowiącą Zał. nr 1 należy przesłać za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: nieczystosci@pumgubin.pl, poczty, kuriera               

lub też dostarczyć osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 

Spółka z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin: sekretariat - pokój Nr 14                  

do dnia 01.06.2022r. do godz. 11.00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana tego samego dnia, tj. 01.06.2022r.                      

lub następnego dnia, tj. 02.06.2022r. w siedzibie Zamawiającego – 

pokój nr 15. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 

VII. OCENA OFERT: 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 

kryteriów:  

     Cena 100% - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia. 

2. Sposób i warunki płatności: 

  Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za dostarczony  

przedmiot zamówienia z terminem płatności minimum 14 dni, płatne 

przelewem. 

mailto:nieczystosci@pumgubin.pl
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJ-

SZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich 

uczestników postępowania poprzez zamieszczenie informacji o wyborze                

na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania 

przyczyny. 

 

X.  DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela 

Zbigniew Białkowski – kierownik działu nieczystości PUM Spółka z o.o.                      

w Gubinie - nr tel. 68 455 82 76, 887 788 831, Mariusz Jankowiak – starszy 

mistrz – tel. 68 455 82 71, 887 788 832. 

 

XI. Załączniki:  

1. Formularz ofertowo - cenowy 

2. Umowa (wzór umowy) 

3. Klauzula informacyjna RODO 

 

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