
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7021.25.2021)

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

............................................................................

............................................................................  
nazwa i adres Wykonawcy

NIP: ....................................................

REGON:...............................................  

tel.: ....................................................  

adres e – mail: ....................................

Zamawiający
Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  (powtórne)  nr  3  na  zakup  i  dostawę  nowego  rębaka
tarczowego do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Gminy Krzepice, po zapoznaniu się z opisem, zakresem
i warunkami realizacji zamówienia Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________ 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  ___________________ zł brutto

/słownie brutto/ ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(VAT: …........ %, netto: …......................................... zł)

2. Przedmiot zamówienia wykonam/my w terminie określonym w zapytaniu. 
3. Oświadczam/my, iż uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty 
wyznaczonej na składanie ofert. 
4. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązuję/my
się, w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Jestem/Jesteśmy uprawnieni do sprzedaży oferowanego sprzętu, który jest wolny od wad fizycznych i 
prawnych i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
6. Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.
7. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Oświadczam/my, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9. Oferuję/my sprzęt o następujących parametrach (należy wypełnić tabelę w rubrykach 
dotyczących „Parametrów oferowanego sprzętu”):



L.p. Minimalne wymagania Parametry oferowanego sprzętu

1
Układ napędowy: z ciągnika o mocy 20 – 100 KM, napęd 

bezpośredni, wał odbioru mocy WOM

2
Możliwość zrębkowania drewna o średnicy: 15 - 20 cm

(z odrostami do 40 cm)

3 Wielkość rozdrobnionego materiału: do 40 mm

4 Tarcza tnąca z nożami: ok. 60 cm

5 Ilość noży tnących: 2 + 1 przeciwostrze

6 Typ noża: hartowana stal narzędziowa

7
Mechanizm podawania materiału: mechanicznie napędzany wał

wciągający

8 System mocowania: trzypunktowy układ zawieszenia (tuz)

9 Lej wsadowy ok. 50 x 50 cm

10 Zakres obrotu rury wyrzucającej: 360°

11 Znamionowe obroty WOM na minutę: 540 - 720

12
Dźwignia odcinająca napęd wałka, wyłącznik awaryjnego 

zatrzymania

13 Wał ciągnący: z zębami wykonanymi ze stali wysokowęglowej

14 Wymiana noży: bez konieczności demontażu maszyny

15 Sprzęt jest gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy

16 Dostawa do siedziby Zamawiającego

17 Gwarancja 24 miesiące

18 Sprzęt jest fabrycznie nowy; rok produkcji 2020 lub 2021

......................................................                             ........................................................................
miejscowość i data          Podpis i pieczęć osoby upoważnionej


