
Pruszków, dn. 10.12.2020r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

        Zamawiający: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., zaprasza do złożenia 

oferty  cenowej na zakup 2szt. wózków jezdniowych podnośnikowych czołowych 

 Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych Aj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn, zm./. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2szt. wózków jezdniowych podnośnikowych czołowych 

3. Szczegółowy parametry sprzętu: 

- oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2020r, 

- udźwig normalny 3,5t na środku ciężkości 500mm 

- udźwig rzeczywisty (przy maksymalnej wysokości podnoszenia): 3500kg 

- koła: pełne 

- sprzęt musi posiadać wyposażenie dodatkowe w postaci: dodatkowego filtra powietrza, przednich oraz 

tylnych świateł roboczych z żarówkami LED, tylnego światła stopu, światła cofania oraz 

kierunkowskazów 

- sprzęt musi być wyposażony w mini dźwignie do sterowania hydrauliką 

- sprzęt musi posiadać przełącznik umożliwiający zmianę zasilania benzyna/gaz 

- sprzęt musi posiadać synchronizator układu kierowniczego 

- sprzęt musi posiadać osłonę podwozia zapobiegającemu wsysaniu folii 

- sprzęt musi posiadać maszt dwuczęściowy bez siłownika wolnego skok skoku o parametrach: wysokości 

podnoszenia max 3000mm i wysokości masztu w stanie złożonym max 2200mm, wolnego skoku: 

135mm maksymalnej wysokości konstrukcyjnej masztu przy maksymalnej wysokości podnoszenia: min. 

4200mm-max 4300mm. Musi posiadać chwytak do belek obrotowy – zakres obrotu 360st., udźwig dla 

środka ciężkości ładunku na 500mm min. 2800kg 

- zakres rozstawu ramion mierzony wewnętrznie- zamknięty musi wynosić max. 570mm otwarte min. 

1900mm, wysokość ramion min. 500mm, głębokość ramion 1200mm, klasa karetki ISO, chwytak 

wzmacniany (ramiona i korpus)- w celu zapobiegania nadmiernemu ścieraniu chwytaka. 

- siłowniki muszą być zabezpieczone osłoną 

- charakterystyka silnika: silnik przemysłowy 4 cylindrowy o pojemności: min. 2200 cm3 i minimalnej 

mocy 40kW 

- sprzęt powinien być wyposażony w automatyczną skrzynię biegów 

- spalanie gazu nie powinno być niż 3,8 kg/h wg. Vdi 60, hałas – max 77 db. Wg. En 12 053, układ 

pedałów samochodowy, minimalna prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku 19/19,5 km/h 

- trwałość: obudowa zewnętrzna- dostosowana do pracy przy dużych obciążeniach złączą elektryczne- 

wodoodporne, wydajna chłodnica- dostosowana do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia, kabina z 

ogrzewaniem ( z zewnętrznym poborem powietrza), krata zabezpieczająca na dachu, krata 

zabezpieczająca na tylnej szybie szyba dachowa z poliwęglanu, fotel operatora regulowany ( 3 

płaszczyzny). Regulowana kolumna kierownicy, szeroki stopień z uchwytem pomocniczym ułatwiający 

wsiadanie i wysiadanie, średnica kierownicy- max 300mm 

-  sprzęt powinien się charakteryzować niskim poziomem wibracji i głośności 

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 dni  od dnia podpisania umowy (zał. nr 2). 

4.1 Zamawiający wymaga złożenia oferty częściowej na każdy z wózków oddzielnie 



5. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Termin 

płatności: 14 dni. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wzorem umowy (zał. nr 2). 

7. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:   

7.1. odpis z właściwego  rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności,  

7.2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu). 

8. Miejsce składania ofert:  

ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6,  

do dnia 17.12.2020 r. godz. 10:00 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Waleniak 510203606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1 

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

(pieczęć Wykonawcy)  

 

 

 

OFERTA CENOWA NA: 
zakup 2szt. wózków jezdniowych podnośnikowych czołowych 

…………………………… ................................................................................................... 

 

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

…………………………………                                         ……………………………… 

                          (telefon:) (e-mail:) 

 

NIP: …………………………….,                    REGON: …………………………………. 

 

Po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym z dnia ………….. , my niżej podpisani podejmujemy 

się niniejszym realizacji przedmiotu zamówienia dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania  

w Pruszkowie, sp.  z o. o. na sprzedaż 2szt. wózków jezdniowych podnośnikowych czołowych 

według załączonych parametrów i  zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 

OFERUJEMY: 

 

Cenę netto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia…………………………………  

(słownie:………………………………………….) 

Cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia ………………………………. 

(słownie:………………………………………….) 

 

 

Oświadczamy, że uważamy się za związanego ofertą co najmniej 30 dni licząc od ostatecznego 

terminu składania ofert. 

 

Data ………………………………….                    ........................................................................... 

  (podpis i pieczęć uprawnionego 

przedstawiciela                  wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 



UMOWA 

zakup 2szt. wózków jezdniowych podnośnikowych czołowych według wskazanych parametrów  

i  zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 

      

Zawarta w dniu ……………….. r. w Pruszkowie pomiędzy „Miejskim Zakładem Oczyszczania 

w Pruszkowie, sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym w Warszawie pod nr KRS 0000099405, NIP: 534-001-64-39, Regon: 016137494, 

kapitał zakładowy:17 410 500, 00 zł,  reprezentowaną przez: 

 

Jarosława Bałdowskiego - Prezesa Zarządu 

         

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

1. Do umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r. poz.1986/, ponieważ wartość przedmiotu 

zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych polskich kwoty 30 000 euro. 

 

2. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: sprzedaż 2szt. wózków 

jezdniowych podnośnikowych czołowych według wymaganych parametrów i  zgodnie  

z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania 

w Pruszkowie sp. z o.o. 

 

3. Wykonawca na zrealizowaną usługę udziela 24 miesięcznej gwarancji. 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z projektem/harmonogramem 

prac stanowiącym zał. nr 1 do umowy. 

 

5. Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia będzie 

wynosić…………………………………………………………………………………….. 

(słownie:…………………………………………………………………………………..). 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do  30 dni od podpisania 

umowy.  

                                                                             

 

 

 



§ 3 

Wykonawca gwarantuje wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

                                                                    

§ 4 

          Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych od strony                    

Zamawiającego wyznacza się p. Agnieszkę Waleniak 510203606 
 

 § 5 

          Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych od strony  Wykonawcy 

wyznacza się ……………………………………………………………………………………….. 

 

§ 6 

1. Faktura za zrealizowaną usługę zostanie zapłacona po sporządzeniu protokołu 

odbioru wykonania przedmiotu zamówienia zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

2.  Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 

§ 7 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za zwłokę w wykonaniu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5% 

wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki; 

1.2. za odstąpienie od Umowy  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu 20 % wartości 

zamówienia.  

 

§ 8 

 Zamawiający gwarantuje zakup……………………określony w przedmiocie zamówienia. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga    

każdorazowo uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

 Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie 

znajdują polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez 

Sąd właściwy Zamawiającemu. 

 

§ 11 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z 

COVID-19 i przez 90 dni od daty odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni Zamawiający 

nie dokona potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy  lub z innych jego wierzytelności kar umownych zastrzeżonych na wypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstałego na skutek okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę 



umowną nastąpiło  w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – 

podstawa prawna – Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o 

uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. 

U z 2020 r. poz. 1086) – tzw. „Tarcza antykryzysowa nr 4”,  zmieniająca ustawę z 2 marca 2020 

r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(t.j. Dz. U  z 2020 r. poz. 374 ).  

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 

 

§ 13 

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w 

Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzo.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 

6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.  

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

 

 WYKONAWCA:                                                                                             ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

mailto:iod@mzo.pl

