
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 
 
I. Zamawiający: 
 
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji 
ul. Parkowa 14 
34 – 400 Nowy Targ 
 
zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w ramach 

zamówienia do 14.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8 – nie stosuje się ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity z 2006r. Dz.U.Nr 164, 

poz.1163, z późn. zm.) na dostawę kosiarki samojezdnej z wyposażeniem. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki samojezdnej z wyposażeniem 

fabrycznie nowej, przystosowanej do pracy w terenach na pochyłych stokach, 

spełniającej wymagania: 

 

 Moc silnika min 25 KM 

 Ciśnieniowe smarowanie silnika 

 Napęd na cztery koła 

 Wspomaganie kierownicy 

 Hydrauliczny podnośnik narzędzi 

 Regulacja wysokości koszenia 25 – 90 mm 

 Wielkość kół (przód/tył) – 17’’ 

 Typ silnika – spalinowy 

 Paliwo – benzyna bezołowiowa 

Urządzenia współpracujące: 

 odśnieżarka dwustopniowa 

 agregat tnący trój nożowy montowany z przodu (Szerokość cięcia min. 125 cm) 

 

2. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

- Siedziba dostawcy nie może być oddalona od zamawiającego nie więcej niż 30 km 

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę kosiarki z wyposażeniem do siedziby 

Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. 

 
 



III. Warunki przedmiotowe od oferentów: 
 
1. Gwarancja na kosiarkę wraz z wyposażeniem – 24 miesięcy 

2. Proponowane kryteria wyboru oferty  

80% cena brutto, wraz z transportem 

20% odległość siedziby dostawcy od zamawiającego 

 

IV. Termin i miejsce składania ofert: 

1. Oferty należy składać do 7 grudnia 2007r. w Sekretariacie Zakładu Gospodarczego Zieleni 

i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34 – 400 Nowy Targ, pokój 210 w godzinach pracy Zakładu 

tj. od poniedziałku – piątku od godz. 7.30 – 15.30 lub faxem 018 264 08 14, albo  

e-mail: michal_rubis@zgzir.nowytarg.pl

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Pan Michał Rubiś. 

Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Zakładu, pok. 212 

w godzinach pracy Zakładu, lub  telefonicznie pod nr tel. 018-264-08-13  

lub tel. kom. 508 08 66 71. 

 

V. Wymagany termin realizacji dostawy kosiarki samojezdnej wraz z 
wyposażeniem (odśnieżarka dwustopniowa, agregat trójnożowy) stanowiącej 
przedmiot zamówienia ustala się na: 

 
• 7 dni od daty zamówienia 

 
 
............................................    ............................................... 
                    (sporządził)                  (zatwierdził) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy Targ, dnia 30 listopada 2007 r. 
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