
Post^powame zakupowe nr BTC/FH/0898/445/20i9-l

Za^cznik nr 2 do SIWZ
Formularz ofertowy naczep wywrotek - II cz^sc Zafsupu

W odpowiedzi do ogfoszonego Post^powania zakupowego nr BTC/FH/0898/445/2019-1 pn.; ,,Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych dqgnikow
siodtowych oraz naczep wywrotek" dzia^jqc w imieniu i na rzecz:

Nazwa:

Siedziba:

Nr tetefonu/fsx:

NIP:

REGON:

sMadam/y niniejszq ofert^ wst^pnq:

Marka;

Typ:

Lp. Wymagania techniczne Zamawiajqcego Parametry techniczne

1. DANEOGOLNE

1.1. Fabrycznie nowa, rok producji 2019

1.2. Trzy osie

Model naaepy powinien bye aktualnie wytwarzany przez producenta, ktorego auEoryzowane stacje obstugi znajdujq siQ na
'"" terenie Pofski i musi spe^niac wszystkie wymagariia wynikajqce z przepisow ruchu drogowego

Podstawowa gwarancja na okres 2 lat przy zatozeniu przebiegu 200 tys. km w okresie trwania 2 ietniej gwarancji (w
'" " zafeznosd od tego, co nastqpi pierwsze)

Podstawowa gwsrancja na okres 2 iat wraz z bezp^atnymi serwisami okresowymi przy zafozeniu przebiegu 200 tys. km w
okresie trwania 2 letniej gwaranqi (w zaleznosd od tego, co nast^pi pierwsze)

1.5. Rozstawosi 1,310/1.310 mm

1.6. Nasa wtasna max. 5.700 kg

1,7. fcadowno^c min, 28.000 kg

1.8. Dopuszczalny nacisk osi max, 9,000 kg

2. RAMA

Kolorystyka naczepy: podwozie - kolor czarny, skrzynia ladunkowa - kofor jasnoszary, plandeka - koiorjasnoszary. Podwozie

'"" moze bye ocynKowane ogniwo.

2.1. Konstrukacja stalowa spawana

2,2. Zaczep holowniczy z bolcem wykonany lub zamocowany z tytLt z lewej strony o min, obdqzeniu 105 kN

2.3. Sktadana osiona przeciwnajazdowa

3. UKt-AD HAMULCOWY

3,1. Hamulce tarczowe

4. OGUMIENIE;

4.1, Opony wiefosezonowe 385/65 R22,5, (6 kol)

4.2. Indeks nosnosd "160", Indeks prqdko&i "K"

4,3. Grupa Goodyear

5. DODATKOWE WYPOSAZENIE:

5.1. Koto zapasowe

5,2. Pojemnik na kolo zapasowe

5.3. Skrzynka narz^dziowa na klucz min. 18 kg umiejscowiona pod sicrzyni^ tadunkowa z prawej strony

5.4. Drabina aiuminiowa skfadana umieszczona pod skrzyniq zabudowy

5.5. Zbiomik na wodQ o pojemnosd min. 9 litr6w umieszczony pod slcrzyniq zabudowy z lewej strony

5,6. System stabilizacji automatycznego spuszczania powietrza podczas roztadunku

5.7, Dodatkowe ledowe swiaUo cofania

6. UKtAD ZAWIESZENIA

6.1. Zawieszenie pneumatyczne wszystkich os!

6.2, Os przednia podnoszona

7. ZABUDOWA

7.1. Pomostrobooyzbalkonem

7.2. Kubatura catkowita min, 33 m3

7.3. Piandeka zwijana z PCV z profilem do zwijania

7.4. Zabudowa caia wykonana z aiumiruum

8. OZNAKOWANIE

Umieszczenie na bokach naceepy logo firmowego PTS "Betrans" sp. z o.o., oktejenie zgodnie z instrukcjq i wzorem

stanowiqcym Zaiqcznik nr 7 do IPU

8,2. 2 kliny pod koia
8.3. Po rejestracji pojazdu naklejenie numeru rejestracyjnego na klapie skrzyni zaiadunkowej/ numer umieszczony centainie

9. DOKUMENTACJA

Instrukcja obsiugi pojazdu DTR w j^zyku polskim (do catego zam6wienia dostawy nalezy dostarczy^ jeden dodatkowy
""' egzemplarz DTR)

9.2. Kataiog cz^sci zamiennych caiej naczepy wraz z elementami wyposazenia dodatkowego ~ wersja elektroniczna

9.3. Jnstrukcja remqntowa podzespolow pojazdu (podwozie + zabudowa) - wersja etektroniczna



Naczepa winna posiadac swiadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniajqcej z
obowiqzku uzyskania swiadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadac

9.4. wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadac wymagane prawem lub przepisami dokumenty,

dokument okreslajqcy warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, DTR, dokumenty niezb^dne do rejestracji, sporzqdzone
w j^zyku polskim

9.5. Instrukcje obstugi zamontowanych dodatkowych urzqdzeh wyposazenia (jesli wyst^pujq)

9.6. Karta gwarancyjna

!>;obowiqzuje przy zfozeniu oferty w wariande II

Wariant I - cena PLN netto/szt. „.............>........,,„,............, sfownies,

Wariant I - tqczna wartosc Zakupu PLN netto .,...................„..............,/ stownie:.

Wariant II - cena PLN netto/szt. ......................................... stownie:.

Warioant II - tqczna wartosc Zakupu PLN netto ....................................... slownie:

Rabat na CZQSCI: ................................%

Rabat na plyny ekspolatacyjne: ................................%

Rabat na oleje; ................,.,„.„.,....%

Stawka roboczogodziny: .„„„,.,,..„......................PLN netto,

Jednoczesnie oswiadczam/y, ze:

1. Ceny wskazane w formularzu uwzgl^dniaj^ wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq Zakupu.

2. Ceny oferowane sq cenami stalymi w okresie obowi^zywania Umowy.

3. Uwazamy si^ za zwiqzanych niniejsz^ ofertq przez czas wskazany w SIWZ.

4. Oswiadczamy, ze niniejsza Oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty ) zatqczniki oraz dane, posiada ........... stron kolejno

ponumerowanych i podpisanych przez upowaznion^ osob^/osoby.

5. Oswiadczam/y, ze Istotne Postanowienia Umowy, stanowiqce Zatqcznik nr 3 do SIWZ, zostaty przez nas zaakceptowane. Zobowiqzujemy si^, w przypadku wyboru

naszej oferty, do zawarda Umowy na warunkach w nich przedstawionych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

6. Posiadam/y wszelkie niezb^dne zezwoienia do wykonywania przedmiotowego Zakupu.

7. Oswiadczamy, ze zapoznalismy siQ z zasadami okreslonymi w Kodeksie Post^powania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK PGE oraz w Dobrych praktykach
zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewnlamy, ze my, nasi pracownicy, wspotpracownicy, osoby, przy pomocy ktorych b^dziemy swiadczyc

ustugi/dostawy/robotybudowlane lub podwykonawcy, b^dziemy przestrzegac wszystkich obowi^zujqcych przepisow prawa oraz postanowien wyzej wymienionych
dokumentow.

8. Wszelkq korespondencj^ w sprawie przedmiotowego PostQpowania nalezy kierowac na adres:

Osobq upowaznionq do kontaktu jest.

Adres poczty elektronicznej:.

Nr telefonu:,

Podpis/y osoby/osob uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowosc/ data


