Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 692 960 861, 18 533 01 63
e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
Nowy Targ, dnia 11.12.2014 roku
Nasz znak: MCSiR.2630.1.2014
Zapytanie ofertowe na zakup ciągnika komunalnego Shibaura ST321 wraz z osprzętem dla potrzeb
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
I.
WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na zakup
ciągnika komunalnego Shibaura ST321 wraz z osprzętem dla potrzeb Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Nowym Targu.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 EURO (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.))
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA JĄCEGO
1.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
NIP: 735-001-40-12
2.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bartosz Ścisłowicz - dyrektor MCSiR Nowy Targ
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Ciągnik komunalny o kołach przednich mniejszych niż tylne Shibaura ST321 cechujący się
następującymi parametrami:
- silnik 3 cylindrowy Diesel chłodzony cieczą,
- moc min. 21 KM przy obrotach 2600 obr./min,
- pojemność silnika min. 1000 cm3,
- pojemność zbiornika paliwa min. 20l,
- skrzynia biegów hydrostatyczna,
- napęd na cztery koła (4WD),
- tylny TUZ kat.1 o udźwigu min.700 kg,
- WOM tylny 540 obr./min/o mocy min. 16 KM,
- WOM środkowy 2000 obr./min. Przystosowanyy do podłączenia kosiarki międzyosiowej,
- hamulce mokre dyskowe,
- ilość złączy hydraulicznych z tyłu: min. 2 wtyczki,
- ilośc złączy hydraulicznych z przodu: min. 2 wtyczki sterowanie za pomocą joysticka z siedzenia operatora,
- przedni TUZ kat. 0 (szybkie podłączanie) o udźwidu min 500 kg sterowania za pomocą joysticka z siedzenia
operatora,
- wspomaganie kierownicy,
- ogumienie trawiaste,
- zaczep transportowy dolny,

- prześwit min. 270 mm,
- waga ciągnika bez obciążników min. 750 kg,
- szerokość na kołach trawiastych maks. 1200 mm,
- homologacja umożliwiająca rejestrację ciągnika,
- dwie oddzielne pompy do wspomagania i hydrauliki zewnętrznej,
- blokada napędu różnicowego,
- możliwość montażu WOMu,
- gwarancja 24 m-ce.
b) Pług do odśnieżania Samasz Smart 150K:
- szerokość: 150 cm,
- szerokość po skręcie: min:127 cm,
- wysokość odkładnicy min. 75 cm,
- ciężar maks. 130 kg,
- sterowanie hydrauliczne góra/dół i lewo/prawo,
- zabezpieczenie – uchyla odkładnica,
- oświetlenie,
- stopa podporowa,
- listwa z tworzywa sztucznego,
- zaczep kat.0 do szybkiego podłączenia do poprzedniego zaczepu ciągnika,
- gwarancja 12 m-cy,
certyfikat CE.
c) Ciągniczek jednoosiowy 340 Honda GX340 8KW:
- silnik bezynowy Honda 10,7 KM,
- 3 biegi do przodu i 3 biegi do tyłu,
- wielotarczowe sprzęgło do kąpieli olejowej, elektrohydrauliczne, bezobsługowe ze zintegrowanym
hamulcem automatycznym,
- szybka zmiana kierunku jazdy za pomocą dźwigni na kierownicy,
- obrotowa kolumna kierownicza ( 180 stopni) – możliwa praca z osprzętem podłączanym z tyłu i z przodu.
- niezależne hamulce na każde z kół osobno oraz hamulec parkingowy,
- blokada machanizmu różnicowego,
- WOM niezależny min. 990 obr./min.
- zaczep do osprzętu z szbkozłączką umożliwiający wymianę osprzętu poprzez podniesienie jednej dźwigni,
- regulowana wysokość uchwytu,
możliwość pracy wymiennie z różnorodnym osprzętem takim jak: glebogryzarka, odśnieżarka wirnikowa, pług
do odśnieżania, szczotka, kosiarka listwowa, kosiarka do wysokiej trawy, kosiarka trawnikowa, etc.
- certyfikat CE,
- gwarancja 24 m-ce.

d) Odśnieżarka wirnikowa do ciągniczka jednoosiowego:
- szerokpość robocza min. 70 cm,
- uchwyt szybkozłączka umożliwiająca podłączenie do ciągniczka jednoosiowego poprzez podniesienie jednej

dźwigni,
- certyfikat CE,
- gwarancja 24 m-ce.
e) Szczotka do ciągniczka jednoosiowego:
- szerokość robocza min: 100cm,
- sterowanie lewo/prawo,
- uchwyt – szybkozłączka umożliwiająca podłączenie do ciągniczka jednoosiowego poprzez podniesienie
jednej dźwigni,
- certyfikat CE,
- gwarancja: 24 m-ce.
2. Wykonawca zobowiązany jest to przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego umowy, która zostanie
podpisana ze Wykonawcą.
3. Wykonawca zapewnia pierwszy przegląd gwarancyjny wraz z materiałami eksploatacyjnymi w cenie
dostawy.
4. Wykonawca przeszkoli załogę Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w uzgodnionym
wcześniej terminie w cenie dostawy.
5. Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc
po przecinku.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia do 29 grudnia 2014r.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „zakup ciągnika komunalnego Shibaura ST321
wraz z osprzętem dla potrzeb Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu”.
do 18.12.2014r., do godz. 14:00 w sekretariacie Pływalni Miejskiej w Nowym Targu (I piętro) w siedzibie
Zamawiającego:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl,

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Strona internetowa: …………………………………….……………
Nr telefonu: ………………………………………………………….
E-mail: ……….………………………………………………………
Numer REGON: ...…………………………………….……………..
Numer NIP: …..………………………………….…………………..
Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na
1. SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym: na zakup
ciągnika komunalnego Shibaura ST321 wraz z osprzętem dla potrzeb Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Nowym Targu.
2. OŚWIADCZAMY(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY(Y) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: .................... zł netto (słownie: …..............

…......................................), plus VAT …...…...... zł
4. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym w zapytaniu
ofertowym.
5. OŚWIADCZAM(Y), że posiadam(y) wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia usług będącym
przedmiotem zamówienia.
6. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :
.............................................................., tel. .............................., e-mail: ..............................
.................................... dnia ........................

……………………………………….
podpis i pieczęć

