
Zat^cznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy dia ciqgnika rolniczego - 4 szt

Ja/my, nizej podpisany/i.......................................................... dziatajqc w Emieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):

Nazwa;.

SEedziba:.

Nr telefonu/faks:

NIP;.....................................................................................................................................................

REGON;.

w odpowiedzi do ogtoszonego Post^powania zakupowego o udzielenie Zakupu pn.: ,,Dostawa 4 sztuk

fabrycznie nowych ciqgnikow rolniczych" sktadam/y ofertQ wst^pn^:

Marka

Typ

Lp. Wymagania techniczne Odbiorcy Parametry techniczne
1. DANEOGOLNE

1.1. Cicfgnik rolniczy - fabrycznie nowy, rok producji 2018

1.2. Ciqgnik rolniczy z nap^dem na dwie osie 4x4

Model ciqgnika powinien bye aktualnie wytwarzany przez producenta, ktorego autoryzowane stacje
1.3, obs^ugi znajduj^ SIQ na terenie Polski i musi spetniac wszystkie wymagania wynikaj^ce z przepisow

ruchu drogowego oraz co najmniej wymagania Dyrektywy 97/68/WE w zakresie emisji spalin.
2. SILNIK

2,1. Silnik wysokoprQzny, turbodofadowany

2.2. Moc znamionowa silnika minimium 140 KM

2.3. Pojemnosc siinika minimum 6500 cm3

2.4, Liczba cylindrow mEnimum 6

3. Nap^d
3.1, Na dwie osie 4x4

3.2. Skrzynia biegow potautomatyczna z rewersem eiektrohydrauiicznym

3.3. Minimum 4 biegi zmieniane pod obci^zeniem
3.4. Skrzynia biegow: minimum 16-biegowa (16 do przodu/ 16 do ty^u)
3,5. Kote nie mniejsze niz; przod R28, ty} R38

4. TylnyWOM
4.1. Sprz^gfo wieiotarczowe - niezalezne

4.2. Automatyczny

4.3.|Selekcja predkosci z kabiny operatora
4.4. Minimaina moc z WOM - 36 KM

5. OS PRZEDNIA
5.1. Sztywna

5.2, Samoczynne biokowanie mechanizmu roznicowego

5,3. Zwolnice planetarne

5.4. Kqt skr^tu min 55°

6. TYLNY MOST
6.1. Blokada mechanizmu roznicowego kcrf/ sterowana elktrohydraulicznie

7. OGUMIENIE/ BtOTNIKI
7.1. Ogumienie przod minimum: 480, przednie btotniki skr^tne
7.2. Ogumjenie ty\ minimum: 580, tyfne yotniki z poszerzeniem

W kotach zainstalowane czujmki cisnienia i temperatur/ zintegrowane z oprogramowaniem FErmy
•"• TEKOM

8. UKtAD KIEROWNICZY
8,1. Ko{o kierownicy z regulowanq wysokosciq i pochyieniem
8,2. Wspomaganie uktedu kierowniczego

9. UKt-AD HAMULCOWY
9,1, Hamulce z samoczynnq regulacjq

9.2. Tarcze w kqpieli olejowej dzia^aj^ce na wa^/ mechnizmu roznicowego
9.3. Hamuiec r^czny wieiotarczowy

9.4. Hamuice pneumatyczne przyczepy

Podgrzewany osuszacz spr^zonego powietrza (system pozwaiaj^cy na wydajne usuwanie par/
'"" wodnej z osuszacza spr^zonego powietrza -uk. Pneumatycznego)

10. KABINA
10.1. Amortyzowana

10.2. Wydszona komfortowa

10.3. Klimafcyzacja

10.4. Amortyzowany fotel kierowcy (zawieszony na poduszcze powietrznej)
10.5. Wycieraczka + spryskiwacz przedniej i tylnej szyby, elektr/czne ogrzewanie szyby tylnej

10.6. Svyiatferrolpocze z pj^zodu i ty^u ci^gnika)ocze z orzoau i tytu



10.7, Siedzisko dla instruktora (pasazera)

10.8. Wentylaq'a i ogrzewanie

10.9. Radioodtwarzacz z gtosnikami i antenq

10.10. Filtr recylkulacji powietrza
10.11, Teleskopowe lusterka odporne na wstrzqsy

10.12. Kratka osteniajqca tylnq szyb^
System monitoringu rejestrujqcy lokaiizacj^ i czas pracy, sledzenie trasy przejazdu, parametry
(^cznie z pomiarem poziomu i zuzycia paliwa) wraz z oprogramowaniem w j^zyku polskim Firmy

10.13. TEKOM ze zdalnym transferem danych na serwer Zamawiajqcego poprzez GPRS (licencja na
wszystkie oferowane ciqgniki bez ograniczenia czasowego oraz licencja na aplikaq'^, licencja

serwerowa). Zintegrowany z zamontowanymi czujnikami cisniena i temperatury,

10.14, Mozliwosc wsiadania i wysiadania na obie strony ciqgnika

Gasnica min 2KG ABC zamocowana dost^pnym miejscu/ apteczka pierwszej pomocy, trojkqt
10.15. ostrzegawczy, 2 kamizelki odblaskowe, mtotek bezpieczenstwa, naklejki z ograniczeniem pr^dkosci

do "20" i "30" km/h - naklejone po wewn^trznej stronie - miejsce do ustalenia z Zamawiaj^cym,

Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu: powietrzne - suche/ wyposazone w panel sterujqcy

zamontowany w kabinie klerowcy, umozliwiajqcy regulacjq temperatur/ zadanej wraz z mozliwosciq
automatycznego tygodniowego zaprogramowania czasu zatqczenia oraz wy^qczenia ogrzewania.

Ogrzewanie zintegrowane fabrycznym zbiornikiem paliwa

11. WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
11.1. Elektryczny odtqcznik masy

11.2, Lampa Myskowa ledowa typu "kogut"- pomaranczowa typu Electra LBO-10T 12V

11.3. Akumulator min. 132Ah

11.4. Instaiacja elektr/czna 12V

11.5. Halogeny " minimum 2 sztuki/ zamocowane w gornej cz^sci kabiny

12. ZBIORNIK PALIWA
12,1. Pojemosc zbiornika paliwa minimum 1501
12.2. Korek zamykany na klucz

Zabezpieczenie wlewu zbiomika paliwa przed w^amaniem/kradziezc| typu TP / N1 (TRUCKPROTECT
NECK-H - dobranego^qdpowiednio do rozmiaru wlewu)

13. TUZ
13.1.1. Obciqzniki przednie

13.2. T^LNY:
Autostabilzatory (poziomowanie automatycznie do wagi maszyny i niwelujqce jej zawahania, yumiqce
wstrzgsy oraz oscylacle maszyn zawieszonych na tylnym podnosniku)

13.2.2. Szybkosprz^gi

13,2.3. Dodatkowe sitowniki w podnosniku hydraulicznym
13.2.4, Zewn^trzne sterowanie TUZ + WOM na btotniku

13.2.5. Minimalny udzwig podnosnika - 7000 kg

13.2.6. Dolny zaczep rolniczy
Regulowany zaczep transportowy (automatyczny) na listwie (przesuwny zaczep szybko-przestawny

13.2.7. do montazu w szyn^, z mozliwosciq regulacji wysokosci -maksymalna dopuszczalna wartosc

D - min 97,1 kN)
14. Hydraulika

14.1. Uktad hydrauliczny zamkniet/
14.2, Cisnienie minimum -170 bar

14.3. Minimum 4 rozdzielacze hydrauliki zewn^trznej, minimum 8 gniazd
Rozdzielacz i Joystick sterujqcy pracq przedniego TUZ wraz uktadem umozliwiajqcym pod^czenie i
sterowanje ptugiem_

14,5. Powrot bezcisnieniowy

14,6. EDC- uMad elektronicznego sterowania sHq uciqgu, podnosnik

14.7. Wydajnosc pompy minimum 110 1/min
14.8. Przystosowanie ciqgnika do obstugi przyczep z hydraulicznym uMadem wywrotu
14.9. Przystosowanie ciqgnika do obstugi przyczep z j'edno i dwu przewodowym uk^adem hamulcowym

14.10. Zabezpieczenie gniazd zaworow hydrualicznych

15. DOKUMENTAOA
15.1. Instrukcja obstugi pojazdu w j^zyku polskim

Katalog cz^sci zamiennych catego pojazdu (silnik, podwozie, nadwozie) w j^zyku polskim - wersja
elektroniczna tub papierowa

Instrukcja remontowa podzespotow pojazdu (podwozie + zabudowa) w j^zyku polskim - wersja
elektroniczna tub papierowa

Ciqgnik winien posiadac swiadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ tub
odpis decyzji zwalniajqcej z obowiqzku uzyskania swiadectwa homologacji, wydane zgodnie z

15.4. PrzePisami
o ruchu drogowym, powinien odpowiadac wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu na terenie

kraju i posiadac wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument okreslajqcy warunki
gwarancji i serwisu pogwa ra ncyjnego, DTR, dokumenty niezb^dne do rejestracj i/_s^qrzqdzone

15.5. Karta gwarancyjna (okres gwarancji minimum 24 miesiqce od daty odbioru koncowego)



Cena PLN netto/sztuka ......................................../ stownie:

Warunki gwarancji:

• mechaniczna: .................................................

• lakier;

• zabudowa;

Jednoczesnie oswiadczam/y^ ze:

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

2. Ceny oferowane sq cenami statymi w okresie obowiqzywania Umowy.

3. Uwazam/y SIQ za zwiqzanych niniejszq ofertq na czas wskazany w SIWZ.

4. Oswiadczam/y, ze Istotne Postanowienia Umowy, stanowiqce Za^cznik nr 3 do SIWZ zostafy przez nas zaakceptowane. Zobowiqzujemy

SIQ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na warunkach w nich przedstawionych w miejscu i terminie wyznaczonym

przez Zamawiajqcego.

5. Posiadam/y wszelkie niezb^dne zezwolenia do wykonywania przedmiotowego Zamowienia.

6. Oswiadczam/y, ze zapoznalismy si^ z zasadami okresionymi w Kodeksie PostQpowania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK PGE

oraz w Dobr/ch praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, ze my/ nasi pracownicy,

wspotpracownicy, osoby, przy pomocy ktorych b^dziemy swiadczyc ustugi/dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy/
b^dziemy przestrzegac wszystkich obowiqzujqcych przepisow prawa oraz postanowieh wyzej wymienionych dokumentow.

7. Zapoznalismy si^ z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikajqcym z Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwic|zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,/Rozporzqdzenie"), znajdujqcym
SJQ na stronie internetowej http://betrans.pl/przetargi,

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

osob^ upowaznionq do kontaktu jest

adres poczty elektronicznej;

nr. telefonu;


