
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot zamówienia Dostawa Kruszarki udarowej
Zamawiający Europa NCT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wykonawca

Cena oferty (brutto)

Termin realizacji Do 10.06.2015 r.

...............................................................
   (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami Ogłoszenia  
z 05.05.2015 r. zadania „Dostawa kruszarki”.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że oferowana przez nas maszyna jest naszą własnością. Warunki transakcji 
sprzedaży zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia  transakcji  sprzedaży na wymienionych  w niej  warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego.

5. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na
poniższy  adres:  Europa  NCT  Sp.  z  o.o.,  ul.  Przeskok  2,  05-200 
Wołomin........................................................................................................................................
e-mail: info@europanct.eu .........................................................................................................

mailto:info@europanct.eu


6. Załącznikami do niniejszej oferty są :
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................

7.Oferta zawiera ......... stron ponumerowanych od nr ........ do nr ..........

Dnia .................................. ...............................................................
       (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

•  Niepotrzebne  skreślić.  Niewypełnienie  będzie  oznaczało,  iż  Wykonawca  wykona 
zamówienie siłami własnymi.

•   Zawarcie umowy nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji kupna. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA

Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie dla 
zamawianej kruszarki udarowej. 

TABELA 

KRUSZARKA UDAROWA

 PRODUCENT – TYP/MODEL -  ROK PRODUKCJI: 2008 - 2015
Lp. Wymagania techniczne i użytkowe Wymagania Oferta

1 Maszyna z napędem gąsienicowym TAK

2 Silnik z zapłonem samoczynnym (wysokoprężny) Należy podać

3 Silnik chłodzony cieczą TAK

4 Filtr powietrza suchy TAK

5 Rodzaj paliwa – olej napędowy (Diesel) TAK

6 Skrzynia zasypowa wzmocniona TAK

7 Pojemność skrzyni zasypowej Należy podać

8 Podajnik  wibracyjny  z  automatycznym 

sterowaniem ilości podawanego materiału

TAK

9 Odsiew wstępny TAK

10 Hydraulicznie  składane  boczne  części  skrzyni 

zasypowej

TAK

11 Komora krusząca Należy podać 

12 Hydrauliczny napęd oraz otwieranie komory TAK

13 System  hydraulicznej  regulacji  szerokości 

szczeliny

TAK

14 Instalacja przeciwpyłowa i spryskiwacze TAK

15 Chodniki (platformy robocze) TAK

16 Płynna zmiana prędkości urządzeń podczas pracy TAK



 kruszarki

17 Hydrauliczny  system  ochrony  przeciw 

przeciążeniom

TAK

18 Sterowanie jazdą maszyny za pomocą sterownika 

przewodowego

TAK

19 Dwie prędkości jazdy TAK

20 Wyświetlacz  parametrów  maszyny  w  języku 

polskim 

TAK

21 Moduł zdalnego sterowania TAK

22 Moduł kontroli bezpieczeństwa TAK

23 Wymiary podczas pracy Należy podać

24 Masa maszyny Należy podać

25 Gwarancja Należy podać

26 Dokumentacja Techniczno Rozruchowa TAK

Dnia .................................. ...............................................................
       (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)


