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Załącznik nr 4 

Nr sprawy ZP.02.2017 

 
 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców 
w przypadku oferty wspólnej:  

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

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

Adres:  ...........................................  

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

 
 
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
                                                                           Komunalnej Spółka z o.o. 
  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 
  33-380 Krynica – Zdrój 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
Tabela 1: Ciągnik 

 Parametr Wymagania Opis spełnienia 
wymagań* 

L.p. A B C 

1. Silnik - silnik 4 cylindrowy z 
turbodoładowaniem  spełniający 
normy emisji spalin min. Euro IV 

- moc nie mniejsza niż 125 KM  
- pojemność silnika nie większa niż  

4200 cm3 
- chłodzenie cieczą 
-   mocowanie tłumika przy kabinie 

TAK/NIE 

2. Skrzynia biegów - mechaniczna z wzmacniaczem 
synchronizowana z rewersem  

- biegi: przód minimum 22, tył 
minimum 16 

- maksymalna prędkość jazdy nie 
mniejsza niż 40 km/h   

- minimalne prędkość jazdy nie 
większa niż 2 km/h 

TAK/NIE 

3. Hydraulika - ciśnienie robocze na szybkozłączu 
nie mniejsze niż 20 Mpa 

- pompa hydrauliczna – nie mniej 
jak 70 l/min 

- udźwig podnośnika nie mniejszy 
jak 75 kN 

- ilość szybkozłączy minimum 6 

TAK/NIE 

4.  Wałek odbioru mocy 
(WOM) 

- obroty przedniego wałka odbioru 
mocy 1000 obr/min 

- obroty tylnego wałka odbioru 

TAK/NIE 
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mocy minimum 540 obr/min 
- sterowanie mechaniczne wałka 

odbioru mocy 

5. Tylny most napędowy -  Blokada mechanizmu różnicowego TAK/NIE 

6. TUZ - Tylny TUZ kategorii II z hakami 
(CBM) sterowany hydraulicznie z 
kabiny ciągnika, udźwig minimum 
7,5 T 

- Przedni TUZ kategorii II z hakami 
(CBM) sterowany hydraulicznie z 
kabiny ciągnika, udźwig minimum 
3,5 T 

TAK/NIE 

7. Koła (opony) - Przednie koła (opony) 420/70 R24 
- Tylne koła (opony) 520/70 R38 

TAK/NIE 

8. Inne parametry - Napęd 4WD 
- Masa własna bez obciążników 

min. 4500 kg 
- Układ kierowniczy hydrostatyczny 
- Siedzenie kierowcy z pasami 

bezpieczeństwa 
- Przednie błotniki 
- Kabina komfortowa z 

ogrzewaniem i wentylacją, 
- klimatyzacja,  
- podgrzewane lusterka i szyba 
- siedzenie boczne,  
- radio,  
- dodatkowe reflektory przednie i 

tylne  
- Przednia i tylnia wycieraczka 
- lampa błyskowa pomarańczowa 

(kogut) 

TAK/NIE 

10. Cena brutto za 
dostawę ciągnika 

 
....................................................... PLN 

* - Należy zaznaczyć TAK – jeśli oferowany sprzęt spełnia wymagane parametry, NIE – jeśli nie spełnia wymaganych 
parametrów. 

 
 
 
 
Oferuję realizację  zamówienia – dostawa ciągnika rolniczego zgodnie z opisem zawartym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto: 
 
 ...........................................PLN (słownie: .............................................................)  
 
 w tym VAT .. .................................... PLN. 
 
 
 
 
___________ dnia __.__ .2017 r. ___________________________ 
 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

 do reprezentowania Wykonawcy 


