
 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI  

 
 

Załącznik nr 2 do  
Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

 
 
 
.............................................................. 
     pieczątka  WYKONAWCY  
 

FORMULARZ OFERTY 

 
złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku  

na realizację zamówienia pn.:  

 

Dostawa do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowej samojezdnej kosiarki 

spalinowej typu „TRAKTOREK” z pojemnikiem na trawę wysokiego wyrzutu oraz z możliwością 
poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny” 

 

 
 
OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE* 
 

1.NAZWA WYKONAWCY : 

……………………………………………………………………………………….………………… 

2.ADRES WYKONAWCY (siedziba): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (adres do korespondencji): ……………………………………………………………………….. 

3. Osoby umocowane do zawarcia umowy: ………………………….………………………… 

4. Osoba do kontaktu:  

tel…………………..………, fax …………………..…e-mail: …………………………………….. 

5.DANE WYKONAWCY : 

- numer NIP…………………….….………. 

- numer PESEL…………….………………* 

- numer Regon……………………….……. 

- numer odpowiedniego rejestru (KRS lub Inny)* ……………………………………… 

- numer PKD (działalności głównej) *……………………………….……………………. 

- nr telefonu……………………………….. 

- nr faksu…………………………….…….. 

- nr konta bankowego: ……………………………………………………………………… 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę kosiarki dla Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Kobierzycach:  

1. Po zapoznaniu się z treścią zaproszenia wraz z załącznikami oświadczam, że wyrażam(-y) chęć uczestnictwa 

w postępowaniu w terminie i pod warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie 

umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.  



 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA KOSIARKI   

 

2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, jak również w przypadku 

wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Zaproszeniu.  

3. Oświadczamy, że oferowana kosiarka wyprodukowana jest w  20…… roku. 

4. Zapewniamy wydanie kosiarki w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy. 

5. Na całość kosiarki oferuję gwarancję na okres 36 miesięcy  

6. Warunkiem utrzymania gwarancji przez podany okres jest przeprowadzanie w określonym poniżej czasie 

………….. (podać ilość) przeglądów okresowych kosiarki. 

Oferujemy przeprowadzanie przeglądów okresowych/gwarancyjnych w podanej poniżej konfiguracji: 

 

Nr przeglądu Ilość przepracowanych motogodzin 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

7. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w 

projekcie umowy za łączną cenę w wysokości: 

Typ i model proponowanej 
kosiarki 

Cena netto z uwzględnieniem 
okresowych przeglądów 

gwarancyjnych 

Cena brutto z uwzględnieniem 
okresowych przeglądów 

gwarancyjnych 

 

………………………………..…….. 

 

 

……………………..………………… 

 

………………………………………. 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………….......... 

Powyższa cena obejmuje należność za opisany przedmiot zamówienia wraz z ceną za wymagane przeglądy 

okresowe. 

7. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

 

 

 

…….............................................................. 
(pieczęć Wykonawcy) 

……………….………………………………. 
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Dostawcy) 
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Załącznik nr 1 (do zał. nr. 2) 
Numer referencyjny sprawy 2720/KOSiR/ZOF/2/2019 

 
Parametry oferowanej kosiarki  

Oferujemy dostawę fabrycznie nowej kosiarki marki 

……………………………………………………………………………………………..… 

model/typ…………………………………..………wyprodukowanej w 20…… roku, o podanych poniżej 

parametrach techniczno-eksploatacyjnych i z podanym wyposażeniem, na warunkach dostawy określonych w 

projekcie umowy:  

 

SILNIK 

Minimalna moc nominalna silnika: 25 KM _________KM 

Prędkość znamionowa silnika min. (obr./min): 3000 _____obr./min 

Minimalna pojemność silnika (cm³): 1100 ________(cm³) 

Silnik 3-cylindrowy, wysokoprężny chłodzony cieczą Tak    Nie  

Układ ciśnieniowego smarowania z wymiennym filtrem 
oleju 

Tak    Nie  

Zamontowana guma izolująca silnik Tak    Nie  

Suchy, dwuelementowy, wytrzymały, filtr powietrza ze 
wskaźnikiem zapchania wlotu powietrza 

Tak    Nie  

PRZEKŁADNIA 

2 pedały sterujące przekładnią hydrostatyczną Tak    Nie  

Wewnętrzne mokre hamulce tarczowe Tak    Nie  

Wspomaganie trakcji napędu na 2 koła Tak    Nie  

Blokada mechanizmu różnicowego Tak    Nie  

UKŁAD KIEROWNICZY 

Wspomaganie hydrauliczne Tak    Nie  

Kierownica regulowana w kilku położeniach Tak    Nie  

STANOWISKO OPERATORA 

Fotel z podłokietnikami z lewej i prawej strony Tak    Nie  

Fotel wykonany z materiałów odpornych na działanie 
niesprzyjających warunków pogodowych 

Tak    Nie  

Fotel z zawieszeniem pneumatycznym Tak    Nie  

Fotel wyposażony w biodrowy pas bezpieczeństwa  Tak    Nie  

Podświetlana tablica rozdzielcza ze wskaźnikami i 
światłami 

Tak    Nie  

Możliwość koszenia do tyłu Tak    Nie  

Tempomat Tak    Nie  

Licznik roboczogodzin Tak    Nie  

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego Tak    Nie  

 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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Wskaźnik poziomu paliwa Tak    Nie  

Kontrolka ładowania akumulatora  

Kontrolka świecy żarowej   

Kontrolka napełnienia kosza  

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Reflektory halogenowe -  przód, tylne światła Tak    Nie  

Rozrusznik elektryczny 12 V Tak    Nie  

Alternator min. 40A Tak    Nie  

Akumulator o pojemności min.45 Ah Tak    Nie  

Kontrolki na panelu ze wskaźnikami  Tak    Nie  

Wałek odbioru mocy z silnika na agregat tnący i blokada 
amortyzatora 

Tak    Nie  

Zestaw homologacji drogowej w skład którego wchodzą 
światła, klakson, oraz uchwyt na tablicę rejestracyjną 

 

PODWOZIE/NADWOZIE 

Rama spawana stalowa Tak    Nie  

Zintegrowany przedni zderzak umożliwiający montaż min. 
czterech przednich obciążników 

Tak    Nie  

obciążniki w zestawie (każdy o wadze min. 18 kg) Tak    Nie  

Oś przednia z żeliwa  Tak    Nie  

Minimalny rozstaw osi 1355mm __________mm 

Minimalna średnica przednich łożysk 25 mm (1") __________mm 

Przednie koła w rozmiarze opony 18x8.50-8 4 PR _____________ 

Tylne koła opony 26x12.00-12 4 PR _____________ 

Opony trawiaste Tak    Nie  

Osłona operatora (np. rama ROPS - stanowiąca pałąk 
chroniący kierowcę przed przygnieceniem w przypadku 
przewrócenia kosiarki)  

Tak    Nie  

Podać nazwę (opis)  

 

 

 

Zamontowany na tylnej ścianie grodziowej lub w jej 
okolicach zaczep kulowy do ciągania przyczepy 
samochodowej o DMC 750kg (kula 51mm) 

Tak    Nie  

Zamontowany na tylnej ścianie grodziowej lub w jej 
okolicach zaczep sworzniowy do ciągania różnego typu 
rozsiewaczy nawozów o DMC 250kg (średnica sworznia 
od 14mm do 18mm). Zamawiający dopuszcza montaż 
zaczepu sworzniowego z boku zaczepu kulowego. 

Tak    Nie  

Miejsce zamontowania 
_________________________________ 

AGREGAT KOSZĄCY 

Szerokość agregatu tnącego min. 135cm __________cm 

Wewnętrzny napęd elektryczny sprzęgła i wału Tak    Nie  

Hydrauliczne podnoszenie agregatu Tak    Nie  

Agregat wytłoczony z jednego kawałka blachy, o grubości 
min. 3,5 mm 

Tak    Nie  

Głęboka konstrukcja agregatu koszącego Tak    Nie  
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Zaokrąglone krawędzie Tak    Nie  

2 wrzeciona Tak    Nie  

2 noże zsynchronizowane, napędzane wałem Tak    Nie  

Kółka zapobiegające zdzieraniu (4 szt.) Tak    Nie  

Sprężynowa regulacja wysokości sworzni dla regulacji 
kółek zapobiegających zdzieraniu 

Tak    Nie  

Przyłącze do mycia Tak    Nie  

Osłony pasa Tak    Nie  

Zakres wysokości koszenia: min. 25-110 mm, min. 6 
odległości 

_____-_____mm 

______odległości 

ZBIORNIK WYSOKIEGO WYRZUTU 

Stalowa konstrukcja __________l 

Ultradźwiękowy system wypełnienia kosza Tak    Nie  

Zbiornik otwierany i podnoszony CAŁKOWICIE 
hydraulicznie  

Tak    Nie  

Kanał wyrzutu trawy o średnicy min. 30x27cm  ____x____cm 

wysokość podnoszenia min. - 2000 mm _________cm 

sterowanie otwieraniem kosza 
(podnoszenie/opuszczanie/otwieranie/zamykanie) - 
wielofunkcyjny joystick 

Tak    Nie  

system szybkiego montażu do podłączania i odłączania 
zbiornika 

Tak    Nie  

możliwość całkowitego odłączenia/odpięcia kosza z 
usytuowaniem go na specjalnych podporach w celu np. 
podłączenia przyczepy samochodowej lub rozsiewacza do 
nawozów. 

Tak    Nie   

INNE 

Zbiornik paliwa 18 l i powyżej  ___________l 

Maksymalna prędkość jazdy do 19m/h. Prędkość jazdy 
min. 15km/h 

________km/h 

Regulacja wysokości koszenia z fotela operatora kosiarki Tak    Nie  

2 złącza hydrauliczne w środkowej części kosiarki służące 
do sterowania stołem tnącym a w przypadku odłączenia 
stołu służące do napędu dodatkowego osprzętu 

Tak    Nie  

Łatwy dostęp do agregatu tnącego celem wykonania prac 
serwisowych takich jak ostrzenie noży 

Tak    Nie  

Dostawa kosiarki wraz z dwoma kompletami noży.  Tak    Nie  

Wraz z maszyną Wykonawca dostarczy niezbędne 
instrukcje obsługi, certyfikaty, atesty, deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne dopuszczające urządzenie 
do sprzedaży oraz do użytkowania. Wszystkie dokumenty 
powinny  być w języku polskim.  

Tak    Nie  

Gwarancja na 36 miesięcy na warunkach nie gorszych niż 
w dołączonym do zapytaniu wzorze karty gwarancyjnej. 

Tak    Nie  

W cenę kosiarki wliczony jest dowóz do siedziby 
Zamawiającego. 

Tak    Nie  

Zestaw oświetlenia wykonany zgodnie z KD spełniający 
normy europejskie do poruszania się po drogach 
publicznych jako pojazd wolnobieżny  

Tak    Nie  

Pakiet ubezpieczeniowy OC +AC+ NNW (pełny zakres tj: Tak    Nie  
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naprawa na oryginalnych częściach, assistance na min 
30km, kradzież pojazdu, kolizja drogowa, kolizja ze 
zwierzyną i in.)  na okres jednego roku. 

Gwarancja fabryczna (wydłużona) do 3lat/limit 800 godzin 
na warunkach nie gorszych niż w dołączonym do 
zapytaniu wzorze karty gwarancyjnej 

Tak    Nie  

 

Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane (wypełnienie nie jest obowiązkowe):  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcja wypełniania:   

1. *niepotrzebne skreślić   
2. Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach podając stosowne informacje, chyba że z treśc i tabeli 

wynika, iż wypełnienie danego pola nie jest obowiązkowe.  
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik do umowy.  
 
 
 

 

…….............................................................. 
(pieczęć Wykonawcy) 

……………….………………………………. 
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Dostawcy) 

 


