
  

  
 

                                                                           

________________________________________________________ 
*    Ustawa  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych: ( tekst jedn.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) 
 

Załącznik nr 8  

Miejscowość  ........................................ Data .....................…… 

KARTA OFEROWANEGO OSPRZĘTU 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 

 

Ładowacz czołowy 

Oferujemy wykonanie zamówienia poprzez sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego 

ładowacza czołowego marki …....….….…... model ….……........ rok produkcji 

…..……......                       o parametrach zgodnych z poniższym opisem: 

Lp. Parametr wymagany 

(wypełnia Wykonawca) 

Parametr oferowany 

- proszę wpisać faktyczny parametr 

lub zaznaczyć właściwie TAK/NIE 

1. Szerokość min. 1,3 m  

2. 
Łyżka „4 w 1” łyżka otwierana do chwytania i 

równania 
TAK / NIE* 

3. Widły załadunkowe TAK / NIE* 

4. Instrukcja obsługi, katalog części TAK / NIE* 

5. Rok produkcji min. 2018  

6. Maszyna fabrycznie nowa TAK / NIE* 

7. 

Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz 

oryginalne części zamienne max. do 3 dni od 

daty zgłoszenia 

TAK / NIE* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Posypywarka piasku i soli 

Oferujemy wykonanie zamówienia poprzez sprzedaż i dostawę fabrycznie nowej 

posypywarki piasku i soli marki …………….......... model ….…….…...... rok 

produkcji …....... o parametrach zgodnych z poniższym opisem: 

Lp. Parametr wymagany 

(wypełnia Wykonawca) 

Parametr oferowany 

- proszę wpisać faktyczny parametr 

lub zaznaczyć właściwie TAK/NIE 

1. Pojemność zbiornika  

2. Sposób mocowania TUZ tylny TAK / NIE* 

3. Instrukcja obsługi, katalog części TAK / NIE* 

4. Rok produkcji min. 2018  

5. Maszyna fabrycznie nowa TAK / NIE* 

6. 

Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz 

oryginalne części zamienne max. do 3 dni od 

daty zgłoszenia 

TAK / NIE* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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PŁUG DO ODŚNIEŻANIA TZW. „STRZAŁKA” 

Oferujemy wykonanie zamówienia poprzez sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego 

pługa do odśnieżania marki ……….....……... model ……....…………. rok produkcji 

…....... o parametrach zgodnych z poniższym opisem: 

Lp. Parametr wymagany 

(wypełnia Wykonawca) 

Parametr oferowany 

- proszę wpisać faktyczny parametr 

lub zaznaczyć właściwie TAK/NIE 

1. Szerokość robocza min 1,4 m  

2. Mocowana na przedni TUZ TAK / NIE* 

3. Koła podporowe TAK / NIE* 

5. 
Zasilanie hydrauliczne – 2 niezależnie 

sterowane odkładnie 
TAK / NIE* 

6. Gumowy wymienny lemiesz TAK / NIE* 

7. Instrukcja obsługi, katalog części TAK / NIE* 

8. Rok produkcji min. 2018  

9. Maszyna fabrycznie nowa TAK / NIE* 

10. 

Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz 

oryginalne części zamienne max. do 3 dni od 

daty zgłoszenia 

TAK / NIE* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyczepa 
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Oferujemy wykonanie zamówienia poprzez sprzedaż i dostawę fabrycznie nowej 

przyczepy marki ……….....……... model ……....…………. rok produkcji …....... o 

parametrach zgodnych z poniższym opisem: 

Lp. Parametr wymagany 

(wypełnia Wykonawca) 

Parametr oferowany 

- proszę wpisać faktyczny parametr 

lub zaznaczyć właściwie TAK/NIE 

1. Ładowność min. 800 kg  

2. 3-stronny wysyp TAK / NIE* 

3. Ogumienie   

4.  Rozstaw osi +/- 10 cm w stosunku do ciągnika  

5. Instrukcja obsługi, katalog części TAK / NIE* 

6. Rok produkcji min. 2018  

7. Maszyna fabrycznie nowa TAK / NIE* 

8. 

Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz 

oryginalne części zamienne max. do 3 dni od 

daty zgłoszenia 

TAK / NIE* 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 

 


