
Za^cznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Ja/my, ni^ej podpisany/i......................... dziatajqcw imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):

Nazwa:,

Siedziba:,

Nr telefonu/faks:

NIP:.

REGON:.

w odpowiedzi do ogtoszonego Post^powania zakupowego nr BTC/FH/2300/629/2019/P pn.: ,,Zakup walca

wibracyjnego samojezdnego" sk+adam/y niniejszq ofert^ wst^pnq:

Rok produkcji:

Marka:

Typ:
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IVlinimalne parametry techniczne i wyposazenie wymagane pr7ez Zamawiajeicego

Dane ogolne:

walec wibracyjny - fabrycznie nowa , rok produkcji 2019

masa eksploatacyjna - min 11 000 kg - max 13 800 kg

szerokosc catkowita wafca - max 2 300 mm

szerokosc b?bna - min 2 100 mm

wysokosc catkowita walca - max 3150 mm

dtugosc catkowita ~ max 6 000 mm

nacisk na b$ben - min 6300 kg

zdolnosc pokonywania wzniesieh " min 50%

Silnik:

wysokopr^zny, chfodzony cieczq o mocy netto minimum 97 kW (SAE J1349/ISO 9249) o emisji spalin
zgodnej z normami obowi^zujqcymi w Polsce i UE

urzqdzenie utatwiajqce rozruch silnika w temperaturach pan. - 20°C

filtr powietrza wst^pny, odpylacz typu cyklon

Uktad nap?dowy ijezdny:

nap^d hydrauSiczny na obie osie - osobny na b?benI osobny do kot pneumatycznych

zakres pr^dkosci 0-11 km/h

ogumienie spetniaj^ce nast$pujqce parametry: rozmiar 23,1 x 26, wyprodukowane nie wczesnlej niz w 2019r.

Kabina wyposazona w:

ROPS/FOPS

klimatyzacja i wentylacja

niezalezne ogrzewanie spalinowe kabiny zasilane ze zbiornika gtownego maszyny, (preferowane Eberspacher
dopuszcza si$ Webasto)

Parametry
techniczne

cK ^
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amortyzowany, reguiowany fotel z pasami bezpieczehstwa

oswietlenie wewn^trzne

wycieraczki i spryskiwacze z przodu i tylu

4 reflektory przednie i 4 reflektory tylne - ledowe, rozmieszczone ponizej linii dachu,

monitoring cofania; kamera szerokokqtna + ekran LCD

^wa lusterka zewn^trzne

^adioodtwarzacz

3slona przeciwstoneczna

3oziom hafasu na stanowisku operatora wg ISO 6396 - nieprzekraczajqcy 73 dB(A).

i/Vyposazenie robocze:

/ralec wibracyjny 2 b^bnem gtadkim wyposazony w zgarniaka oraz nakfadki okotkowane, demontowane

sarametry wibracji w dwoch zakresach

;z^stotliwosc - min 30Hz

3mplituda:niska-min0,9 mm;wysoka-min 1,8mm

iita zag^szczania; niska -140 kN; wysoka - min 290 kN

Jkfad elektryczny:

iapi?cie 24V

ilternator60A

)o|emnoscakumulatora~min 120Ah

iygnat dzwi^kowy

i/gnat dzwi?kowy cofania

iwiatto ostrzegawcze maszyny wolnobieznej

Vyposazenie:

;ystem monitoringu rejestruj^cy lokalizacj^ i czas pracy, sledzenie trasy przejazdu, parametry (t^cznk
: pomiarem poziomu paliwa) wraz z oprogramowaniem wj^zyku polskim Firmy TEKOM ze zdalnym transfererr
lanych na sewer Zamawiaj^cego poprzez GPRS (licencja na oferowanego walca bez ograniczenia czasowegc
iraz licencja na aplikacj?, licencja serwerowa)

ipteczka, trojkqtostrzegawczy

ablica wyrozniajqca maszyny woinobieznej

lasnice 6 kg - szt. 2, zamontowane w tatwo dost^pnym miejscu

:estaw narz?dzi operatora niezb^dnych podczas eksploatacji walca

:biornik paliwa min 2401 z zabezpieczeniem w!ewu paliwa przed wiamaniem oraz siatk^ uniemozliwiajqc^ zlanii
laliwa; zabezpieczenie typu TPNI

iokumentacja dla oferowanego walca zawieraj^ca:

istrukcj? eksploatacji walca, ogrzewania, klimatyzacji, silnika i innych zamontowanych podzespotov^
porzqdzonq zgodnie z § 58, 59 Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
asadniczych wymagah dla maszyn w j^zyku polskim (2 egzemplarze)

atalog cz$sci zamiennych walca, ogrzewania, klimatyzacji, silnika i innych zamontowanych podzespofow - 3
gzemplarze, (preferowany w wersji elektronicznej)

istrukcj? remontow^walca - 2 egzemplarze

si^zk$ gwarancyjncf na maszyn^ i jej podzespoiy oraz cfodatkowe wyposazenie,

^ ?^/
^...

Strona 2 z 4



Za^cznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy
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deklaraq? o spelnieniu warunku z^danego w specyfikacji pufapu hatasu w kabinie operatora (dotyczy przypadku,
gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej publikacji),

Jeklaracj? zgodnosci ,,WE"" sporz^dzon^zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki
; dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagah d)a maszyn oraz Rozporzqdzeniem Ministra
3ospodarkJ z dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych wymagah dla urz^dzen uzywanych na zewnqtrz pomieszczeh
N zakresie emisji halasu do srodowiska.

Elementy deski rozdzielczej (wskazniki, kontrolki, przet^czniki) oraz elementy sterowania opisane
wj^zyku polskim (ewentualnie pikfogramy).

Walec powinien bye oznakowany zgodnie z § 56 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziemika
2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn, w tym znakiem >,CE". Wszystkie opisy na maszynie [jej
podzespotach, dotycz^ce bezpieczenstwa pracy i prawidlowej eksploatacji wykonane wj?zyku polskim.

Okres gwarancji: minimum 36 miesi^cy (tqcznie z przeglqdami gwarancyjnymi) bez dodatkowych ograniczeh

Wykonawca zobowiqzany jest do usun^cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r?kojm; w terminie
technicznie uzasadnionym i bez zb^dnego opoznienia, jednak nie dtuzszym niz siedem dni od dnla
powiadomienia go o ujawnieniu usterek i wad, o ile Strony nie uzgodni^innego terminu.

Walec zostanie dostarczony do Zamawiajqcego na wskazane miejsce przez Wykonawc?, Wykonawca ponosi
ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamowienia do czasu podpisania protokofu odbioru.

Cena PLN netto/sztuka...................... (slownie zbtych):

Oferowany okres gwarancji wynosi................. miesiqce/miesi^cy.

Jednoczesnie oswiadczam/v, 2e:

• Ceny wskazane w formularzu uwzgl^dniaj'q wszystkie koszty zwi^zane z realizacjq Zakupu.

• Ceny oferowane sq cenami statymi w okresie obowiqzywania Umowy.

• Uwazam/y si$ za zwi^zanych niniejszq ofertq na czas wskazany w SIWZ.

• Posiadam/y wszelkie niezb^dne zezwolenia do nalezytego wykonania przedmiotowego Zakupu.

• Oswiadczam/y, ze zapoznalismy si$ z zasadami okreslonymi w Kodeksie Post^powania dla Partnerow

Biznesowych Spotek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty

ostatecznej zapewniamy, ze my, nasi pracownicy, wspotpracownicy, osoby, przy pomocy ktorych b^dziemy

swiadczyc usfugi/dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, b^dziemy przestrzegac wszystkich

obowiqzujqcych przepis6w prawa oraz postanowien wyzej wymienionych dokumentow.

• Zapoznalismy si^ z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikajqcym z Rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwjetnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych j w sprawie swobodnego przepfywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (dalej ,,Rozporzqdzenie"), znajdujqcym si^ na stronie

internetowej http;//betrans.pl/przetarc)i.

• Oswiadczamy, ze niniejsza Oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty

i za^czniki oraz dane, posiada ........ stron kolejno ponumerowanych i podpisanych przez upowaznionq

osob^/osoby.

• Wszelkq korespondencj^ w sprawie przedmiotowego Post^powania nalezy kierowac na adres:

osobq upowaznionq do kontaktu jest: .....................................................................................

/
r •-

(fe^

Strong 3 z 4



Zatqcznjk nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy

numertelefonu ..................................................................................................................

adres poczty elektronicznej .................................................................................................

nr konta do zwrotu wadium:

Miejsce i data podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy

f
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