
Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne
Dostawy

„ Zakup koparki ”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230824

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kościelna 109

1.4.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 48 613 23 38

1.4.8.) Numer faksu: 48 613 23 38

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdpbialobrzegi@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdpbialobrzegi.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„ Zakup koparki ”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Specyfikacja techniczna- koparka sprawna – gotowa do
pracy - używana koparka kołowa – rok produkcji powyżej 2001r..- przebieg maksymalnie 15 000 mth.-
silnik wysokoprężny o mocy minimum 70kW- waga netto koparki w przedziale 12 000kg – 16 000kg
opony „bliźniaki” na obu osiach, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych nadające się do
poruszania po drogach publicznych - szybkozłącze hydrauliczne - pług, - łyżka koparkowa „skarpowa”
hydrauliczna - ramię koparkowe łamane x 3, - kabina certyfikowana, klimatyzowana, ogrzewana i
wentylowana, - robocze światła ostrzegawcze - światła drogowe - prędkość przejazdowa min. 20 km/h
- ważne ubezpieczenie OCB. Dodatkowe warunki:1. Termin dostawy - 14 dni od daty podpisania
umowy.2. Instrukcja operatora w języku polskim. 3. termin gwarancji ( deklarowany przez oferenta)

3.4.) Wartość: 121950

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Dostawy



3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-05-06 14:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: a)
złożą ofertę w pełni zgodną z wymaganiami ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz
niniejszej SWZ; b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (na potwierdzenie
tego warunku w ofercie należy przedstawić odpowiednie oświadczenia i dokumenty wymagane
niniejszą specyfikacją); c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;d) są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności e) dysponują potencjałem
technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w Specyfikacji Warunków
Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzdpbialobrzegi.pl w
zakładce zamówienia publiczne , "Zakup koparki"

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Dostawy
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