ZAPYTANIE OFERTOWE
(ROZEZNANIE RYNKOWE)
Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu w formie leasingu operacyjnego do pielęgnacji
i utrzymania boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i naturalnej.
1. Ciągnik kompaktowy z silnikiem 3 – cylindrowym chłodzonym cieczą spełniającym
następujące parametry techniczne:
 Moc silnika: min 33 KM
 Pojemność: min 1500 cm3
 Skrzynia biegów: mechaniczna, zsynchronizowana
 Napęd: na cztery koła
 Udźwig tylnego TUZ: min. 1200 Kg Kat. 1
 TUZ przedni z podłączeniami hydraulicznymi
 WOM :
◦ Tylni: 540 obr/min
◦ Przedni: min 2000 obr/ min
Wyjście hydrauliczne :
 tył: min. jedna para
 przód: min. jedna para.
Układ kierowniczy: hydrauliczny ze wspomaganiem
Opony: trawiaste
Zbiornik paliwa: min 20 l
Homologacja umożliwiająca rejestrację silnika
Okres gwarancji: 24 miesiące lub dłużej
2. Urządzenie czyszczące do usuwania zanieczyszczeń z nawierzchni o trawie syntetycznej
spełniające następujące parametry techniczne:












Wyposażenie standardowe: wałek przedni i tylny, system regulacji kąta nachylenia sita,
Regulowane zgrzebło, wywracany pojemnik na zanieczyszczenia
Szerokość robocza: min 120 cm
Montaż: 3 – punktowy tylny
Napęd: wałek WOM
Pojemność zbiornika : nie mniejsza niż 100 l
Średnica oczek sita: 5 mm
Możliwość dokupienia wymiennych sit o ø 4 mm, ø 6 mm
Wymagana moc ciągnika: min. 32 KM
Wydajność : min 1500 m2/h
Okres gwarancji: 24 miesiące lub dłużej

3. Urządzenie do rozluźniania i zaczesywania granulatu spełniające następujące parametry
techniczne:







Szerokość robocza szczotki: min 160 cm
szerokość robocza zgrzebła : min 160 cm montaż do jednostki podstawowej
Wymagana moc ciągnika: min 25 KM
Montaż tylny TUZ 3- punktowy kat.1
Opcja listwa magnetyczna do zbierania przedmiotów metalowych
Okres gwarancji: 24 miesiące lub dłużej

4. Posypywarka piasku, granulatu, nawozu spełniająca następujące parametry techniczne:








Szerokość robocza: min. 130 cm
Pojemność zbiornika : min. 120 cm
Wymagana moc ciągnika: min. 25 Km
Napęd: wałek WOM
Montaż tylny TUZ- punktowy kat. 1
Regulacja ilości wysiewu
Okres gwarancji: 24 miesiące i dłużej

Cenę sprzętu będącego przedmiotem zamówienia prosimy podać w dwóch wariantach:
 Sprzęt fabrycznie nowy
 Sprzęt używany
 Dostawca zapewni, pełną funkcjonalność sprzętu poprzez bezpłatne usuwanie usterek
w okresie udzielonej gwarancji biegnącej od daty wykonania dostawy ( protokołu odbioru).
 Dostawca przy dostawie przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z obsługi i konserwacji
dostarczonego sprzętu. Szkolenie będzie obejmować osoby wskazane przez Zamawiającego.
 Dostawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi dostarczonego sprzętu w języku
polskim oraz wszelkie inne wymagane dokumenty (certyfikaty, atesty, homologacje itp).
 Dostawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji do przeprowadzenia
dwóch nieodpłatnych przeglądów sprawdzających stan techniczny dostarczonego sprzętu.
Pierwszy przegląd po upływie 12 m-cy ( licząc od daty protokolarnego przekazania), a drugi
przed upływem 24 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu.
 W cenie należy ująć wszelkie koszty związane z zakupem oraz dostawą sprzętu w miejsce
wskazane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania
zamówienia.

Uwaga!!Wszystkie urządzenia muszą współpracować z oferowanym ciągnikiem.
Prosimy o przedstawienie dodatkowej oferty zakupu osprzętu możliwego do wykorzystania
w pracach związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów o nawierzchni naturalnej oraz
zamiataniem i odśnieżaniem ciągów komunikacyjnych.

Osoba do kontaktu Pan Andrzej Martyniak
tel. 506 401 021

