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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2019 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
I. Nazwa urządzenia: Miniładowarka wielofunkcyjna 
II. Krótki opis urządzenia: Fabrycznie nowy pojazd wielofunkcyjny wolnobieżny (miniładowarka wielofunkcyjna) 

CPV:  34142200-6 – Ładowarki przegubowe 

           34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 

III. Ilość: 1 pojazd. 
Zamawiający : FCB Ronenberger LTD ul. Gen. W.Sikorskiego 28, 42-605 Tarnowskie Góry 
Miejsce dostawy: FCB Ronenberger LTD ul. Dworcowa 140, 42-610 Miasteczko Śląskie 

Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 
 
L.p 

 

Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia 
 

 

Nazwa parametru / wymagana wielkość parametru 
 

Elementy oferowane 

Wypełnia Wykonawca* 
(należy podać poszczególne parametry, zgodnie z 

kolumną 2, należy podać wymagane dane, zgodnie 

ze wskazaniem przez Zamawiającego) 

1 2 3 

1.  Pojazd powinien spełniać wszystkie wymagania umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych.  

2.  Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2018/2019.  

3.  Liczba przepracowanych motogodzin do 10.  

4.  Prędkość jazdy; zakresy prędkości: pierwszy nie mniej niż 10 km/h, drugi nie mniej niż 20 km/h.  

5.  Rodzaj paliwa: olej napędowy.  
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6.  Rodzaj silnika (minimalne parametry); diesel  Moc minimum 55kW. Silnik zgodny z przepisami dotyczącymi emisji 

zanieczyszczeń EURO 4 lub normę EU Stage 3B dla silników Diesla.  

 

7.  
Kabina pojazdu certyfikowana spełniająca, co najmniej normy bezpieczeństwa ROPS FOBS. 

 

8.  
Kabina w pełni wygłuszana zabudowana – szyba przednia, boczna, tylna oraz drzwi. 

 

9.  
Ogrzewanie kabiny i wentylacja, nawiew powietrza na szyby, wycieraczka szyby przedniej.  

10.  
Komplet świateł i wyposażenia umożliwiający poruszanie po drogach publicznych. 

 

11.  
Pomarańczowe światło błyskowe, trójkąt powolności. 

 

12.  
Światło i dźwiękowy sygnalizator cofania. 

 

13.  
Gaśnica z homologacją - zamontowana w pojeździe. 

 

14.  
Lusterka wsteczne. 

 

15.  
Hydrauliczne blokowanie narzędzia na wysięgniku. 

 

16.  
Zawór antypoślizgowy . 

 

17.  
Napęd na cztery koła.  

18.  Łyżka szczękowa/chwytakowa 4 w 1 , minimalna pojemność 1,0 m ³ .Instrukcja i dokumentacja techniczna DTR, 
,,pływająca łyżka” 

 

19.  
Widły do podnoszenia palet standardowych 1200mm 

 

20.  
Linia hydrauliczna na wysięgniku do zasilania osprzętu (zamiatarka) model BEMA 20. 

 

21.  Instrukcja obsługi pojazdu w 2 egzemplarzach w języku polskim. Wszystkie katalogi, instrukcje urządzeń i DTR 
w formie papierowej, w języku polskim. 

 

22.  Minimalny okres gwarancji/rękojmi całości dostawy 24 miesiące, obejmujący wszystkie elementy dostawy 
również przewody hydrauliczne,( z wyłączeniem filtrów, i żarówek), liczona od daty pierwszego uruchomienia u 
Zamawiającego. 

 

23.  Minimalny okres gwarancji/rękojmi całości dostawy 2000 mth (motogodzin), obejmująca wszystkie elementy 
dostawy również przewody hydrauliczne, (z wyłączeniem filtrów, i żarówek), liczona od daty pierwszego 
uruchomienia u Zamawiającego. 
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24.  
Reakcja serwisowa do trzech dni kalendarzowych 72 godziny licząc od daty powiadomienia. 

 

25.  
Czas naprawy do 10 dni kalendarzowych od zgłoszenia lub maszyna zastępcza o podobnych parametrach. 

 

26.  Transport w wyniku awarii do i z serwisu na koszt dostawcy w okresie gwarancji/rękojmi  z miejsca postoju 
wskazanego przez zamawiającego. 

 

27.  
Okresowa obsługa techniczna w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

28.  
Serwis mobilny. 

 

29.  
Dostępność części zamiennych u dostawcy przez okres minimum 7 lat od dostawy. 

 

30.  
Dostawa, uruchomienie, oraz szkolenie na koszt dostawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

31.  Termin dostawy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy  
 

32.  Tabliczka informacyjna zamocowana na stałe wykonana z metalu z prawidłowym oznakowaniem i opisem 

zgodnym dla projektu z którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie na zakup urządzenia (wzór oznakowania 

zostanie przekazany wybranemu oferentowi). 

 

33.  
Koło zapasowe z oponą. 

 

34.  
Oferowana maszyna musi mieć certyfikat CE (Conformité Européenne) 

 

35.  Minimalna wysokość załadunku mierzona od powierzchni do środka sworznia mocującego łyżkę nie mniejsza niż 

3600 mm. 

 

36.  
Obciążenie destabilizujące w pełnym skręcie maszyny nie mniejsze niż 3750 kg. 

 

37.  OFERUJEMY: 

(należy podać markę  pojazdu, typ, model, wersję) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2019: Formularz ofertowy. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
………………, dnia ………….. 

ZAMAWIAJĄCY 
Fabryka Ceramiki Budowlanej Ronenberger Ltd Tomasz Ronczoszek 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 28 
42-605 Tarnowskie Góry 
NIP: 6451035699 
REGON: 273865872 
tel.  +48 602392004 
email: biuro@ronenberger.pl 
adres strony internetowej: www.ronenberger.pl 

W imieniu 
…........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa, adres siedziby Wykonawcy, NIP, REGON, dane teleadresowe/ew. czytelna pieczęć) 
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2019 

dot. Dostawy miniładowarki wielofunkcyjnej 
 realizowanego w ramach projektu pn. 

 „Opracowanie technologii odzysku łupków przywęglowych do jednoczesnej produkcji metakaolinu i kruszyw drogowo-
budowlanych z dodatkowym odzyskiem energii” 

dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: 
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs 1/1.1.1/2017 – konkurs dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców. 
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przedstawiam następując ofertę na następujących warunkach: 

Cena jednostkowa 

netto (PLN) 

 

Ilość 

 

Cena ogółem netto (PLN) 

(kolumna 1 x 2) 
stawka VAT Wartość VAT (PLN) 

Cena ogółem brutto (PLN) 

( cena ogółem netto powiększona o należny 

podatek VAT) 

1 2 3 4 5 6 

 1  23% 

 
 
 

 
 
 
 

 

1. Gwarancja/Rękojmia w pełnych latach   

2. Gwarancja/Rękojmia w pełnych tysiącach motogodzin (mth)  

 

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod 

każdym względem. Wykonawca powinien określić w specyfikacji (pozycja Elementy oferowane – kolumna nr 3) producenta, typ, model urządzenia oraz 

nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego 

urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne i jednoznaczne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 3, lub 

poprzez opisanie TAK/NIE.  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 
1. Akceptuję termin i warunki realizacji usług przedstawionych w zapytaniu ofertowym.   

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i uznaję się za związanego określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania oraz 

że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
3. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,  w tym wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz w Specyfikacji 

technicznej przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1). 
4. Oświadczam, że  nie jestem podmiotem powiązanym z Odbiorcą osobowo lub kapitałowo.   

5. Oświadczam, ze niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

6. Oświadczam, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy będącej częścią składową do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Odbiorcę. 
7. Oświadczam, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. 

 

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

          (miejscowość, data)                                                              (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 


