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ZPH 4120.39.2023 

 

Dotyczy: dostawy wózka widłowego. 

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach zaprasza do złożenia oferty na 

dostawę wózka widłowego o następujących właściwościach i parametrach: 

a) wózek widłowy używany (rok produkcji 2012 – 2022); 

b) udźwig: minimum 10.000 kg; 

c) wysokość podnoszenia: nie mniejsza niż 4.500 mm; 

d) wysokość wózka (maszt złożony):  nie większa niż 3.200 mm; 

e) rodzaj napędu: Diesel lub LPG; 

f) przekładnia: automatyczna; 

g) kabina ogrzewana; 

h) ogumienie: opony pełne (monolit); 

i) osprzęt dodatkowy (w wyposażeniu): rozdzielacz 4- sekcyjny z możliwością 

zamontowania  dodatkowego osprzętu (chwytaka obrotowego); 

j) wspomaganie układu kierowniczego; 

k) osłona ładunku montowana na karetce; 

l) światło stopu, kierunkowskazy, dwa przednie reflektory, lampa pulsacyjna, lusterko 

wsteczne; 

m) zintegrowany wyświetlacz (licznik mth, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, 

wskaźnik paliwa i ciśnienia oleju); 

n) regulowany fotel operatora z pasami bezpieczeństwa; 

o) hamulec postojowy ręczny; 

p) gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy; 

q) wózek musi posiadać aktualną dokumentację UDT wraz z aktualnym dopuszczeniem 

do eksploatacji. 

r) Wykonawca zapewnienia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.  

2. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji. 

3. Termin składania ofert upływa dnia 23 lutego 2023 roku. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

4. Termin wykonania zamówienia: do 14 kwietnia 2023 roku. 

5. Kryteria oceny oferty: cena 90 %. gwarancja 10%. Prosimy o podanie ceny netto i brutto 

oraz okresu gwarancji (12 miesięcy – 0%, 24 miesięcy -5% lub 36 miesięcy – 10%). 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy i zawiera 

wszystkie koszty. Wynagrodzenie obejmuje także koszty transportu, uruchomienia, szkolenia 

pracowników Zamawiającego oraz koszty przeglądów gwarancyjnych. 

6. Złożona oferta jest ofertą ostateczną i nie podlega negocjacji. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do 

podpisania umowy. 

8. Zamawiający, składający ofertę akceptuje postanowienia umowy, zawarte we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do zapytania. 
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9. Osoba uprawniona do kontaktu: Aleksander Leoniuk, tel. 501 660 052 

10. Oferty należy składać drogą pocztową, na adres Zamawiającego (ul. Armii Krajowej 26, 

17-300 Siemiatycze), faksem (85 655 25 77) lub na adres e-mail 

sekretariat@pksiemiatycze.pl. 

 

Załączniki: 

Wzór umowy - Załącznik nr 1. 

Klauzula RODO – Załącznik nr 2. 
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