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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na  

wózek widłowy 

(ZNR Kopaszewo,64-010 Krzywiń) 

Przetarg nie jest zamówieniem publicznym 

1. Opis i wymagania techniczne: 

 

o Udźwig nominalny 1,5 tony, 

o Silnik elektryczny o mocy 2x4,5kW, 

o Silnik podnoszenia 11,5kW, 

o Bateria 1szt. (48V/520Ah), 

o Prostownik 48V/100A, 

o Rolki niezbędne do wymiany baterii, 

o Wymiana baterii w wózku za pomocą innego wózka widłowego.  

Bateria wyposażona w kieszenie wjazdowe, 

o Maszt Triplex o max. wysokości unoszenia 5490mm, 

o Długość wózka z widłami max. 3000mm, 

o Długość wideł 115cm, 

o Hydrauliczne wspomaganie kierownicy, 

o Koła super elastyczne, 

o 3-kołowa konstrukcja, 

o Pełne oświetlenie wózka, 

o Lusterka wsteczne, 

o Amortyzowany fotel operatora z oparciem, 

o Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, 

o Przesuw boczny wideł, 

o Funkcja synchronizacji  kierownicy, 

o Regulator przyspieszenia , 

o Samo-diagnostyka za pośrednictwem wyświetlacza LCD, 

o Sterowanie za pomocą dźwigni elektrycznych , 

o Kabina operatora zamknięta z ogrzewaniem, 

o Spełniający normy pracy w pomieszczeniach zamkniętych, 

o Wózek powinien spełniać wymogi UDT i BHP, 

o Wózek fabrycznie nowy, 

o Wózki produkcji Chińskiej i Koreańskiej nie będą brane pod uwagę w 

przetargu. 
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2. Dostawca zobowiązuje dostarczyć wózek i przeszkolić operatorów do 28.06.2019r. 

Miejsca dostawy: Magazyn Nasion Rogaczewo Małe. 

  

 

3. Gwarancja – firma dostarczająca zobowiązuje się do serwisu gwarancyjnego i 

pogwarancyjnego. Usunięcie ewentualnych usterek podczas okresu gwarancyjnego w 

ciągu 24h od zgłoszenia lub dostarczyć wózek o podobnych parametrach na czas 

naprawy nieodpłatnie. 

 

 

4. Płatność po zrealizowaniu zamówienia. 

 

5. Ocena ofert: 

o Cena  90%, 

 

o Serwis i jego sprawność 10%. 

 

6. Oferty wraz z projektem umowy uwzględniającej punkt 3 zapytania ofertowego 

prosimy składać w Zarządzie Danko w Choryni lub w Dyrekcji ZNR Kopaszewo z 

zamkniętych kopertach z adnotacją; ,,Oferta na wózek widłowy.’’ Termin składania 

ofert do 29.03.2019 

 

7. Przetarg nie jest zamówieniem publicznym. 

 

8. Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 

15.04.2019r. 

 

9. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu nie jawnym. 

 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

12. Zamówienie dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert w celu omówienia. 

Zatwierdzam: 


