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ZAPROSZENIE 
DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

Zgodnie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r., poz. 907ze zm.), niniejszym zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, na realizację zadania: 

 

„Dostawa kosiarki samojezdnej do wykaszania boisk trawiastych oraz terenów zielonych 
na terenie Gminy Kobiór” 

 
1. Szczegółowe wymagania: 

Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne. 

Rok produkcji  2015 rok 

Moc silnika min. 9,5kW 

Przekładnia hydrostatyczna 

Napęd bezstopniowy 

Powierzchnia koszenia pow. 6000m2 

Pojemność zbiornika na skoszoną trawę min. 300 l 

Szerokość cięcia:  min. 105 cm 

Wysokość cięcia: min. 40 mm (regulowana) 

Gwarancja:  minimum 2 lata 

Zestaw do mulczowania opcjonalny 

Autoryzowany serwis  max. 30 km od Kobióra 

 
2. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad. 

3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty udzielenia zamówienia oraz podpisania umowy 

4. Termin składania ofert:  do dnia 10.07.2015r. w Sekretariacie Urzędu Gminy, pok. nr 5. 



5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 

zamówienia zostaną odrzucone. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Kryterium oceny ofert:    

 80% - cena ofertowa 

 10% - gwarancja  

 5% - moc silnika 

 5% - pojemność zbiornika na skoszoną trawę 
 

7. Informuje się, że zaproponowane warunki ofertowe będą porównane z innymi ofertami złożonymi w przedmiotowym 
postępowaniu. Sposób oceny ofert  został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia. Od decyzji 
Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

 
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  
 
9. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.kobior.pl 

oraz tablicach ogłoszeniowych tutejszego Urzędu.  
 
10. Oferent, który złoży najkorzystniejszą  ofertę zostanie zaproszony do negocjacji szczegółowych zapisów umowy.   
 
11. Zapytania szczegółowe, można kierować do Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy – 

inż. Janusza Mazura, tel. 32 2188182 w.41, 693 077 992.  
 
 
 

 


