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Zapytanie ofertowe 

 
07.06.2017 

Data   
Firma Budowlano-Usługowa „EM-BUD” 
 Marek Kuchna 
Ul. Bukowa 4, 26-026 Morawica 
 
 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 
           

 
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
Zakup koparko ładowarki 
 
 
a) Opis przedmiotu zamówienia 

a) charakterystyka techniczna: 
 maszyna fabrycznie nowa rok prod. 2017 
 koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się 

po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym, 

 masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg, 
 długość transportowa maszyny do 5,7 m, 
 silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 91 KM, bez 

filtra cząstek stałych DPF spełniający normę emisji spalin minimum Stage IV (Tier4 Final), 
 napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, 
 koła jezdne z oponami przednie 20” cali i tylne w rozmiarze 26” cali 
 przednia oś wychylna, przednie koła skrętne 
 Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego 

producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty) 
 LSD blokada tylnego mostu 
 średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m, 
 skrzynia biegów maszyny typu PowerShift, przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery 

biegi w przód, minimum cztery biegi w tył,  
 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący 

się, 
 system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do 

bieżącego zapotrzebowania, 
 układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min  

i ciśnieniu roboczym minimum 250bar, 
 stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, 
 błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser, 
 kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i 

FOPS, poziom hałasu w kabinie do 74dB. 
 zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów, 
 koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS z 

podglądem co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie 
rzeczywistym 

b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 
 sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych, 
 musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ 

stabilizacji łyżki ładowarkowej, 
 musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, 
 łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - 



Strona 2 z 4 

 

możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, 
mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki 

 widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, 
 pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,4 m, 
 maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m, 
 udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 100 kg, 

c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: 
 sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych, 
 musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, 
 łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm, 
 łyżka koparkowa 300mm ± 20 mm 
 łyżka skarpowa 1500mm ± 20 mm 
 szybkozłącze koparkowe 
 ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), 
 głębokość kopania minimum 5,90 m, 
 wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m, 
 udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg. 

d) warunki dodatkowe 
 dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę,  
 zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,  
 odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 50 km od 

siedziby zamawiającego 
  gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy lub 

2000mtg 
 dostawa koparko-ładowarki w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 

 
 
b) Warunki udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty będące producentem lub autoryzowanym 
przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki, co podmiot poświadczy 
stosownym oświadczeniem producenta. 

 
 
c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
1. Najniższa cena 60 % 
2. Okres gwarancji 20 % 
3. Termin realizacji 20 % 
 
d) Opis sposobu przyznawania punktacji 
Kryterium cena: najniższa cena wśród złożonych ofert/ cena badanej oferty x 100 x waga 60%=liczba 
punktów 
Kryterium okres gwarancji: najdłuższy okres gwarancji/badany okres gwarancji x 100 x waga 20% = 
liczba punków 
Kryterium termin realizacji: najkrótszy czas realizacji inwestycji wśród złożonych ofert/czas realizacji 
badanej oferty x 100 x waga 20% = liczba punktów 
 
Zamawiający dokona wyliczenia punków dla danej oferty za każde kryterium z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów za wszystkie kryteria stanowi ocenę końcową. Zostanie 
wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów.  
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie oferty, zostanie wybrana oferta z 
najkrótszym terminem realizacji.  
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e) Informacja na temat zakresu wykluczenia 
Odrzuceniu podlegają oferty:  
a. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  
b. Złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, określonych w 
zapytaniu ofertowym,  
c. Złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych 
lub kapitałowych,  
d. Złożone po terminie składania ofert wskazanym w pkt. f  
e. Złożony w inny sposób niż wskazany w pkt. h  
 
Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub  
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej  
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji  
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika  
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej.  
e) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  
 
Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty przewyższającej kwotę, którą zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
f) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 
dzień miesiąc rok 
14 06 2017 

 
g) Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji 
zamówienia upływa w dniu 

dzień miesiąc rok 
30 06 2017 

        
 

h) Ofertę należy złożyć w: Ul. Bukowa 4, 26-026 Morawica 

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 
 
i) Akceptowalne formy składania ofert1: Osobiście na w/w adres 
 
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym2 (opis przedmiotu 

zamówienia), 

                                                           
1 Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u 
wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty. 
2 Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w 
instrukcji wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z 
podaniem szczegółowej specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie 
ofertowe powinno zawierać opis wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
przeznaczenie i funkcje jakie ma spełniać usługa/dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, 
niestandardowe wykończenie. 
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 wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, 

 wartość oferty netto, 

 termin realizacji zamówienia, 

 okres gwarancji, 

 termin ważności oferty. 
 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. 
zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). 
Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby 
uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające 
uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). 
Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną. 
 
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta 
zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, 
wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.  
 
k) Dopuszczalne/niedopuszczalne3 jest składanie ofert częściowych. 
 
 
 

 

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić 
 


