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Zamawiający: Gmina Żytno, uI.

Przedmiot zamówienia :

Zapvtanie ofertowe

Krótka 4, 97 _ 532 Żyno zaprasza do złoŻeniaofert na:

Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy Zytno.

Agregat prądotwórczy powinien spełniaó następuj ące wymagania:

1. Agregat typy samojezdnego (z przyczepą).

2. Moc znamionowa agregatu mieszcząca się w przedzia|e 45 _ 48 kW, prądznarrtionowy min. 86 A.

3. Prądnica bezszczotkowa, synchroniczna z elektronicznym regulatorem napięcia AVR,

4. Agregat w obudowie wyciszonej, wyposaŻony w vłyłączni awaryjny STOP"

5. Masa własna agregatu max' 1300 kg.

6. Rozruch elektryczny.

1 . Gwarancja min.24 miesiące, agregat powinien byó objęty serwisem gwarancyjnym i

pogwarancyjnym

8. Agregat wyposazony w silnik wysokopręŻny o mocy min. 40KM, 1500 obr/min' chłodzony cieczą

9. Przyczepa do agregatu dwuosiowa, homologowana, zabezpieczona antykotozyjnie, dostosowana do

wagi i gabarytu agregatu, wyposazonaw zaazęp kulowy.

l0. w formularzu ofertowym naleĘ podać markę i model danego agregatu

1 1. PROSZE O PODANIE CEN NETTO I BRUTTO .

1 2. Termin realizacji zamówienia _ do 20.07.201 8 r.

13. Dostawa agregatu do miejscowości Zytno ul. Krótka 4 wraz zprzeszkoleniem dwóch pracowników z obsługi

agregatu.

14. Miejsce i termin złoŻeniaoferty -IJrząd Gminy w Żytnie,ul. Krótka 4,97-532Żytno,pok. nr 1-
sekretariat, osobiście, faksem: 3413269010lub elektronicznie: urzadgminy@zytno'pl do dnia

19.06.2018r. (wtorek) do godz. 14.00.

15. Termin otwarcia oferty - 19.06.2018r. godz.14.15.

16. Warunki płatności - przelew w dniu odbioru.

17. osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - Michał Bąkowski te|34 3Ż7'7001.

18. Sposób przygotowania ofeĘ: ofertę należy sporządzió w formie pisemnej' w języku polskim.

fu.'Ociepa



(pieczątka firmy)

Treść oferty:

1. Nazwa wykonawcy......
2. Adręs wykonawcy......
3. NIP..
4. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę;

Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy Żytno.

Cena netto

słownie

Cena brutto
słownie

5. oświadczam, Że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zasttzęŻefi.
6. Termin realizacji zamówienia .....
7. Okres gwarancji
8. Potwięrdzam termin realizacji zamówienia do dnia.
9. Wyrazam zgodę na warunki płatności określone w zapyilaniu cenowym.

pieczęć i podpis wykonawcy


