
Postepowanie xakupowe nr B TC/FH/2822/X 247/2010

Zafyznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy dla sanwchodu samowytadowczego trzy osiowy z nap^dem terenowym 6x6 3 sztuki"

w odpowiedzi do ogloszonego Post^powanla zakupowego o udzielenie Zakupu pn.: ,,Dostawa 3 sztuk samochod6w samowylgdowczych z nap^dem
terenowym" skfadam/y oferte wst?pn9:
Nazwa;

Siedziba;

Nrtelefonu/faks:

NIP:

REGON;

skladam/y ofertQ wstspnq:

Marka;

TVP:

RokprodukcJI: 2018

Wymagania techntcine Kupujqcego __ Parametry techniczne
1. DAHEOG6LNE

Model pojazdu powlnien bye aktualnie wytwarzany prze; producenta, kt6rego autor/zowane staqe obslugi
1.1 znajdujq siq na terenie Polski i musi spdniac wszystkie wymagania wynikajqce z przepisow ruchu drogowego

oraz obowiqzujqce us dziert rejestracji ^magania Dyrektywy 2007/715/EC w zakresie emisji spalin.

1.2 Lakler blaly lub^i6|ty_
2. NADWOZIE

1 2,1 Maksymalna wysokoic pojazdu 4.0 m_
2.2 Dodatkowy stopiert wejSciowy

2,3 Siatka ochronna chtodnicy
2,"t Oslona przeciwstoneczna zewn^trpna
2,5 LusterkozewnQtrznezprzodukabiny
2^_ Dwustopnjpwy filtr powletrza^
2.7 Ostona miskl olejowej I przewod6w
2.8 Dodatkowa ostona reflektor6w, stalowa
2,9 Pokr/wa ochronna zawor6w pneumatycznych na ramle

3. BEZPIECZENSTWO

3.1 Trzypunktowe pasy bezpiec;e/istwa, bezwtadnoSciowe (wszystkie foteie)
3.2 UMad hamulcowy wyposaiony w system ABS
3,3 ESP. ASR
3.4 Poduszka powietrzna min dla kierowcy
3.5 Hamulce b^bnowe z przodu i z tylu
3.6 Immobillzer

Zabezpieczenie wlewu zbiornika paliwa przed wtamaniem/kradzieiq typu TP / MI (TRUCKPROTECT NECK-IT -
'_ . dobranego_odpowiednio do rozmiaru wlewu)_

3.8 Fabr/cznie zamontowane przednie Swiatla przeciwmgielne
3.9 §wiat(a (to jazdy dziennej fabr^czne lub dodatkowe ledowe (homologowane)

3.10 Fabr/czny alarm zintegrowany z centralnym zamkiem, obslugiwany piiotem (z 2 pilotaml w zestawte)
4. KOMFORTI FUNKC]ONAL06(';

4.1 Kabina dzienna
4,2 Lusterka boczne sterowane elektQicznie, podgrzewane

4,3 pfzednia ostona pnieciwstoneczna
4,4 Elektrycznle sterowane szyby przednie
4.5 Manualne sterowanie regeneracjq DPF

4,G Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatyucznym z pefng regulacja i pasem zintegrowanym z oparciem fotela

4.7 Khmatyzacja mln manualna
4,8 Tachograf cyfrowy 1 dniowy zgodny z EC
4.9 Obicia foteli - tkanina tehstylna ciemnej barwy

4,10 Podlokietniki fotela kierowcy

4,11 Gumowe dywaniki podlogowe
4,12 Kolo kle row n i cyregylpwa newdwochplas zczyznach

5. CHARATERYSTYKATECHNICZNA

JU_ Silnik wysokoprQiny z doiadowanlem o mocy minimum 300 KW
5.2 Przednie zawleszenie - mechanlczne { resory )
5.3 Nosnoic przedniego zawieszenia min 8.000kg
5.4 Tylne zawleszenie - mechaniczne (resor/)
5.5 NoSnoSc tylnego zawieszenia min 20,000kg
5.6 Wszystkie osie nap^dz ane (6x6}

CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY
5.5 Wywrotka tylnozsypawa 1W

J>.6 _ Podtoga gruboi^ min 7mm stal Hardox 450
5.7 Burty gruboii min 5 mm stal Hardox 450
5,6 Dlugoii gabarytowa min 5600 mm
5.9 Szerokoic gabarytowa min 2400mm

5.10 WysokoSc burt min 1400mm
5.11 Obj^toicmin 15 m3

_5J2_ Elektryczny, zdalny system zwljanla plandeki lub hydroburta
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6. WYPOSA^ENIE DODATKOWE
System monitoringu rejestrujqcy lokalizacjq i czas pracy pojazdu, Sledzenie trasy przejazdu, parametr/ (Iqcznie
z pomiarem poziomu paliwa) wraz z oprogramowaniem w ^zyku polskim Firmy TEKOM ze zdalnym transferem
danych na serwer Zamawiaj^cego poprze? GPRS (licencja na wszystkie oferowane pojazdy be; ograniczenia

_yasowego oraz licencja na aplikacje> licencja_seTwerowa)_
fi,2 Dodatkowe ogfiewanie postojowe z moyiwoidg pracy bez uruchomionego silnilo
6.3 Kolo zapasowe oi nap^dowa
6.4 Koto zapasovue mocowane na ramie

6.5 Gasnica, tcdjkqt ostrregawczy, podnoinik, apteczka pierwszej pomocy (DIN 13164)
6.6 Komputer poktadowy
^J_ Podnoinik 20 tonowy
6.8 Kompletny zestaw narz^dzl

7. DOKUMENTAOA
7,1 Instrukcja obslugi polazdu w jqzyku polskim
7.2 Dokumenty niezb^dne do zarejestrowanla pojazdu
7.3 InstriAcje obslugi zamontowanych dodatkowych urz^dzen wyposaienia w jQzyku polsMm
7.4 Karta gwarancyjna samochodu oraz zamontowanych urzqdze/i dodatowych
7.5 tnstrukcja remontowa pojazdu, silnika i zabucfowy (w wersji papjerowej lub dost^p do wersji elektronicznej)
7.6 Aktualny katalog stosowanych cz^ci zamiennych dla calego pojazdu lub dostqp on-line do katalogu

Cena PLN netto/srtuka .„„................„,.,..........,..„.., slownte;

tqczns wartoi£ Zam6wIeniaPLN netto ,,....,...........11,.,,........, slownle;

Warunkl gwarancji;
mechanic2ng: ...„.,......,.........,,.„.,,„.,..,.,....... (bez limitu hdometrdw)

nadwo;ie
7ahndnwa'

Jednoczejnie oiwiadczam/y, ie;
1. Ceny wskazane w formularzu uwzgl^dniajq wszystkje koszty zwiqzane z realizacjq Zam6wlenla.
2. Ceny oFerowane sq cenami stafymi w okreste obowiqzywania Umowy,

3. Uwazam/y siq za zwiqzanych niniejszq ofertq na czas wskazany w SIWZ.
4. O&viadczam/y, ze istotne Postanowienfa Umowy, stanowiqce Zalqcznik nr 3 do SIWZ zostaly przez nas zaakceptowane. Zobowiqzujemy

si^f w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarda Umowy na warunkach w nich przedstawionych w miejscu I terminie wyznaczonym
preez Zamawiajqcego.

5. Posiadam/y wszelkie niezb^dne zezwolenia do wykonywanla przedmiotowego Zamdwienia.
6. OSwiadczam/y, ie zapoznaliimy SJQ z zasadami okreilonymi w Kodeksie Post^powania dla Partnerow Biznesowych Spofek GK PGE oraz

w Dobrych praktykach zakupowych, W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewnlamy, ie my, nasi pracownlcy, wspotpracownicy
,osoby, przy pomocy ktorych bQdziemy iwladczyc usiugi/dostawy/roboty budowlane lub pociwykonawcy, b^dziemy przestnegac wszystktch
obowiqzujqcych przeplsdw prawa oraz postanowiert wyzej wymientonych dakumentow.

7. Zapoznaliimy si^ z Komunikatem dot, obowlqzku informacyjnego wynikajqc/m z Rozporaqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przehvarzaniem danych oso&owych i w sprawie
swobodnego przeplywu taklch danych ora; uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozpor;qc)zenie"}, znajdujqcym si^ na stronie internetowej
http ://betrans. p!/przeta rgi.

8. Wszelkq korespondencj^ w sprawie praedmiotowego Post^powsnia nalezy kierowac na adres:

osobq upowainionq do kontaktu jest

adres poczty elektronicznej; ...

nrtelefonu:

nr konta do zwrotu Viiadium:

Miejsce I data podplsy I pieczqtki uprawnionych repfezentant6w
tub upelnomocnionych praedstawicieli Wykonawcy


