
 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 

26-600 Radom, ul. Sucha 15; tel.: 48 389 26 30; fax: 48 389 26 31; e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl;  
Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17 

Radom, dnia 31.03.2022r. 

 

Znak sprawy: DZ.26.13.2022.AS 

Z A P Y T A N I E   C E N O W E 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26–600 Radom, zaprasza do złożenia 
oferty cenowej na:   

 

„ Dostawa maszyny-karczownicy samojezdnej Cedrus Goliat 4x4 92 cm” 
 

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyny- karczownicy samojezdnej Cedrus 

Goliat 4x4 92 cm o n/w specyfikacji.  

1. Specyfikacja Cedrus Goliat 4x4 92 cm 

Maszyna- karczownica samojezdna Cedrus 
Goliat 4x4x 92 cm – podstawowe 
parametry i wymagania 

Wymagane parametry  

Moc silnika spalinowego  24 KM 

Wysokość koszenia 50-130 mm 

Ilość cylindrów 2 

Producent silnika  Kawasaki 

Model silnika FS 730V 26 HP 

Pojemność silnika 726 cm 3 

Układ napędowy na 4 koła  

Skrzynia biegów Przekładnia hydrostatyczna Tuff Torq K64 / 

KXH 10 

Szerokość koszenia 920 mm 

Rozmiar kół (przód/tył) 16x6,5/20x10 jodełka 

Blokada mechanizmu różnicowego TAK 

System smarowania silnika Smarowanie ciśnieniowe 

Wał napędowy Pionowa orientacja wału korbowego 

System chłodzenia Powietrzem 

Pojemność zbiornika paliwa 15,2l 

Ciężar 390 kg 

Dodatkowe zalety Rama ochronna; światła: halogeny+LED, 

żeliwne tuleje 

Bezpłatny przegląd serwisowy w trakcie 

gwarancji 

TAK 

 

II. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca ma wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia parametry techniczne 

i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego poprzez załączenie do formularza 

ofertowego specyfikacji oferowanego urządzenia.  
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2. Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe tzn. żadna część składająca 

się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.  

3. Wykonawca razem z urządzeniem dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje 

obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty (gwarancje, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, homologacje dopuszczenia do pracy) 

4. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty higieniczne 

bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.   

5. Maszyna musi spełniać zasadnicze wymagania określone w dyrektywach maszynowych oraz 

w rozporządzeniach dotyczących zasadniczych wymagań.  

6. Bezusterkowy protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po weryfikacji sprawności 

funkcjonalnej i parametrów technicznych sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.  

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupione urządzenie na okres podany                    

w formularzu ofertowym – minimum 24 miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatny przegląd 
serwisowy, który uwzględnia koszt roboczogodzin dotyczących przeglądu, naprawy jak                    

i wymiany części serwisowych popsutych w trakcie prawidłowej eksploatacji materiałów jak                

i części eksploatacyjnych zużytych w sposób naturalny, a także wykonanie czynności 

konserwacyjno-eksploatacyjnych m.in. wymiana bądź uzupełnienie oleju, kontrola noży, 

kontrola filtra powietrza itp.). Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdu bądź zapewnia 

odbiór przedmiotu zamówienia na własny koszt. Pierwszy przegląd po 100 mth, kolejne 

minimum 1 przegląd / rok lub co 400 mth.  

9. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisowej – nie dłużej niż 3 dni od zgłoszenia usterki. 

Zgłoszenie usterki następuje pisemnie lub e-mail, a usunięcie usterki następuje – max w ciągu 

5 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników. Zamawiającego                               
w terminie do 7 dni od dostawy z zakresu użytkowania kosiarki oraz do wsparcia 
instruktażowego poprzez ewentualne konsultacje, w tym telefoniczne w okresie 
trwania gwarancji. 

11. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni kurs obsługi operatorów  kosiarek                           
(5 osób) zgodnie z ramowym programem szkolenia zakończony wydaniem 
zaświadczenia na podstawie  § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy                 
z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

2. Termin realizacji: do 30 dni od podpisania umowy.  

3. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia  08.04.2022 r.  do godz. 12.00 na jeden z n/w sposobów: 
a. osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 

b. pocztą  na adres: Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 

26 – 600 Radom 

c. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl 
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O terminie upływu składania ofert decyduje data, godzina wpływu do ZUK w Radomiu. Oferta, 

która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. 

 

4. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.   

 
5. Warunki płatności: 

Przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, płatny w ciągu 14 dni  od daty 
złożenia w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu, prawidłowo wystawionej faktury 
zgodnie z poniższym: 

Nabywca: Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom; NIP: 796-281-75-29 
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom  

6. Osoba Uprawniona do kontaktu z Wykonawcami –  
kierownik Działu Zieleni i Konserwacji tel. 48 389 26 41 

 
7. Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do formularza oferty do niniejszego zapytania cenowego. 

 

8. O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy spełnieniu wszystkich 
warunków przedstawionych w zapytaniu). 
 
9. Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 
 
 
 
 
 
                 Dyrektor  
         Zakładu Usług Komunalnych  
          w Radomiu 
 
                 Łukasz Kasprzycki 
                  /podpis na oryginale/ 
           
                           ……………………………………………………………………… 
             

          (Zamawiający) 
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                                                                                   Załącznik  nr 1 do 

 zapytania Znak sprawy: 

 DZ.26.13.2022.AS                                                                                  

 z dnia 31..03.2022r. 

                                                                   

                                                                                                                           Radom, dnia……………………..……… 

 

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

 
 

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

 
 

NIP................................................................................................................................................ 

 
 

Regon......................................................................................................................................... 

 
 

 Nr rachunku bankowego..................................................................................................... 
 

 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 

ul. Sucha 15 

26-600 Radom 

 F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

Odpowiadając na zapytanie cenowe znak sprawy …………………….……………………….……..na 

 

Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia zakupu i dostawę Maszyny- karczownicy 

samojezdnej Cedrus Goliat 4x4 92 cm za kwotę: 

Cena netto …………………………………………………………………złotych. 

(słownie złotych…………………………………………………………………………………………………………………………) 

VAT(stawka)  …………….. 

Cena brutto ………………………………………………………………….złotych. 

(słownie złotych…………………………………………………………………………………………………………………………) 

 

 

1. Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, terminami i innymi postanowieniami 

zawartymi w zapytaniu cenowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz posiadam wszelkie 

informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia, 

2. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi                           

w Zapytaniu cenowym, załącznikach i umowie, 

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w Zapytaniu Cenowym. 
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4. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów  i usług oraz stanowi zapłatę 

za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej  umowy. 

5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia 

6. Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu 

spełniają wymagania i są zgodne z obowiązującymi przepisami. 

7. Jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

8. W przypadku wybrania mojej oferty jestem gotowy/a do podpisania umowy z Zamawiającym 

i realizacji niniejszego zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym, 

9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do  30 dni od podpisania umowy  

10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym oraz zawarcie umowy 

wg wzoru. 

 

 

……………………………….………….……………  
      miejscowość i data ……………………………………….…………………………… 

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  

     pieczątka wykonawcy) 


