
   

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Nr sprawy: Zam.Publ. 2/2019 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

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

 

SPECYFIKACJA CIĄGNIKA ROLNICZEGO  

Część 1 zamówienia ciągnik rolniczy dla zadania pn.:  

„Zakup dwóch  nowoczesnych ciągników rolniczych dla Rybackiego Zakładu 

Doświadczalnego w Zatorze” 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : 

 „Zakup dwóch nowoczesnych ciągników dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego  

w Zatorze” 

oferujemy niżej wymieniony przedmiot zamówienia o parametrach technicznych , cechach i z 

wyposażeniem opisanym w SIWZ na warunkach dostawy określonych we wzorze umowy : 

Oferujemy wykonanie zamówienia poprzez sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego ciągnika 

rolniczego marki …........ model …....... rok produkcji …....... o parametrach zgodnych z 

poniższym opisem: 

Lp. Parametr wymagany 

(wypełnia Wykonawca) 

Parametr oferowany  

Proszę zaznaczyć właściwie TAK/NIE 

Jeżeli oferowany parametr jest 

równoważny proszę zaznaczyć „tak” i 

dopisać słowo: „równoważny” 

1 

spełniający polskie i europejskie normy w zakresie 

bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po 

drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo o ruchu drogowym , 

TAK / NIE* 

2 Pojemność silnika co najmniej  2,9 l TAK / NIE* 



   

3 moc co najmniej 75 KM TAK / NIE* 

4 
prosta skrzynia mechaniczna 12 x 12 (dopuszczalna 

będą również w rozmiarze od 12x12 do 20 x 20) 

 

TAK / NIE* 

5 możliwa do osiągnięcia prędkość jazdy 40 km/godz.  TAK / NIE 

6 rewers hydrauliczny  TAK / NIE* 

7 napęd 4 x 4 TAK / NIE* 

8 tylny most bez zwolnic TAK / NIE* 

9 
Pompa hydrauliczna wzmocniona o wydajności min. 

48 l/min, 
TAK / NIE* 

10 WOM 540/540E Obr /min TAK / NIE* 

11 4 światła robocze TAK / NIE* 

12 okno dachowe z przysłoną przeciwsłoneczną TAK / NIE* 

13 3 pary wyjść hydrauliki TAK / NIE* 

14 pakiet przednich obciążników łączna masa 350 kg TAK / NIE* 

15 

2 rodzaje tylnych zaczepów, transport regulowany i 

rolniczy z kompletem sworzni/ umożliwiające jazdę 

z przyczepami/ 

TAK / NIE* 

16 schowek zewnętrzny na klucze TAK / NIE* 

17 klimatyzacja kabiny TAK / NIE* 

18 radio TAK / NIE* 

19 układ pneumatyki 2+1 TAK / NIE* 

 

* niepotrzebne skreślić 

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

                                                                                        (data i czytelny podpis wykonawcy) 

  


