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                                                                                                               Załącznik nr 1 

OPIS ZAMÓWIENIA 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn ul. Kasztanowa 1B, 59-700   

Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację   
zadania pn.: „Zakup, dostawa i  serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych”, które nie jest  

objęte przepisami ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.:Dz.U. z 2019 r. poz.   

1843), a jedynie przepisami Zarządzenia Nr 3/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Bolesławcu z/s w Kruszynie z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie  dokonywania wydatków środków 

publicznych z budżetu Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie o wartości nie  

przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro. 

 

I. Zamawiający: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie 
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec 
NIP: 612-13-86-214; REGON: 001021978 
Powiat: bolesławiecki 
Województwo: dolnośląskie 
Tel. 75/7321477 wew. 26 
 

II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego: 
      Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych wg zestawienia: 
 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ 

Szt. 

SPRZĘT 

1 Kraśnik Dolny 1 Kosiarka spalinowa   

2 Otok 
1 Kosa spalinowa+ akcesoria 

1 Kosiarka spalinowa  

3 Krępnica 1 Kosa spalinowa+akcesoria 

4 Kozłów 1 Kosa spalinowa+akcesoria 

5 
Nowa Wieś,  
Stare Jaroszowice 

2 Kosiarka samojezdna-traktor 

6 
Brzeźnik, Lipiany 

Łąka, Trzebień Mały 

4 

 

Dmuchawa-odkurzacz 

 

 

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1.  KRAŚNIK DOLNY 
KOSIARKA SPALINOWA Z REGULACJĄ NAPĘDU 

AL-KO PREMIUM 520 VS  

Napęd kół z bezstopniową regulacją prędkości  

Przedni uchwyt do wygodnego transportu 

Łożyska kulkowe XXL dla łatwego pchania i dobrej przyczepności 

Funkcja 4 w 1 (koszenie, łapanie, ściółkowanie, wyładunek boczny) 

Obudowa z blachy stalowej z technologią MaxAirflow  

Ergonomicznie ukształtowana kierownica 

Obudowa z blachy stalowej 

Kosz na trawę o pojemności 70 l ze wskaźnikiem poziomu 

Zintegrowany uchwyt z przodu kosiarki „Premium” do transportu, przechowywania (funkcji pionowej) kosiarki lub 

podnoszenia jej nad stopniami lub przeszkodami w ogrodzie. 

Silnik - Briggs & Stratton 675EXI o mocy 2,8 kW 

Moc / Pojemność                            6 KM/ 161 cc 

Rozruch silnika                               Ręczny 

Szerokość koszenia(cm)                 51 

Wysokość koszenia(mm)               30-80 

Pojemność kosza (l)                       70 

Regulacja wysokości koszenia       centralna, 7-mio stopniowa 

Do trawnika o powierzchni(m2)     1800 

Koła przód/ tył                                200/280 mm 

Waga                                               39,7 
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2. OTOK 
KOSA Z UCHWYTEM OBURĘCZNYM I SYSTEMEM ANTYWIBRACYJNYM  

STIHL FS 260 

Dane technicze: 

Pojemność skokowa: 41,6 cm3 

Moc: 2KW/ 2,7KM 

Silnik STIHL 2-MIX 

Standardowe narzędzie tnące : Głowica żyłkowa AC 46-2 

Średnica cięcia : 480 mm 

Długość całkowita: 168 cm 

Pojemność zbiornika paliwa: 0,75l 

Waga: 7,5 kg 

Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB (A) 114 

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB (A) 102  

1-punktowy system antywibracyjny, przełącznik wielofunkcyjny,  

Duże otwory wlewowe 

Ergonomiczny uchwyt oburęczny 

Szelki uniwersalne ADVANCE,  

Trwały filtr powietrza 

Praca w trybie zima 

System antywibracyjny STIHL 

Przycisk STOP 

Praktyczna regulacja uchwytu 

Uchwyt wielofunkcyjny 

Ręczna pompa paliwowa 

Okulary ochronne 

 
KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM KOŁOWYM 

STIHL RM 248 T 

Dane techniczne: 

Pow. trawnika m²                             do 1.200 
Szer. koszenia cm                             46 

Pojemność skokowa cm³                  140 
Rob. prędk. obr. U/min                     2.900 

Niepewność pomiarowa K m/s²        2,43 

Moc znamionowa                              2,1 kW / 2,8 KM 
Ciężar kg                                           27  

Typ silnika                                        Seria 550 EX OHV RS 

Wys. koszenia mm                            25-75 

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)        2 

Poj. kosza na trawę l                          55 

Wartość drgań uchwyt ahw m/s²       4,85       

Silnik z systemem łatwego rozruchu 

Napęd na koła, koła z bieżnikiem 

Nóż łopatkowy 

Miękki, składany uchwyt 

Metalowa obudowa 

Centralna regulacja wysokości koszenia 

 
3. KRĘPNICA 
KOSA SPALINOWA  

STIHL FS 89 

Moc kW/KM: 0,95/1,3 

Standardowe narzędzie tnące: Głowica żyłkowa AC 25-2 

Pojemność skokowa cm³: 28,4 

Ciężar kg: 5,8 

Średnica cięcia mm: 420 

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s²: 3,1/3,1 

Zawartość zbiornika l: 0,71 
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Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A): 95 

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A): 106 

Ergonomiczny uchwyt oburęczny 

Uchwyt wielofunkcyjny 

Trwały filtr powietrza 

Przycisk STOP 

Silnik STIHL 4-MIX 

System antywibracyjny STIHL 

Automatyczna dekompresja 

Ręczna pompa paliwowa 

Okulary ochronne 

Szelki 
 
4. KOZŁÓW 
KOSA SPALINOWA  

STIHL FS 131 

Do wykaszania dużych powierzchni porośniętych twardą trawą. Ułatwiony rozruch, uchwyt oburęczny, uchwyt z 

przyciskiem STOP, silnik z powiększonym zbiornikiem na paliwo, sztywny wał napędowy, szelki. 
Dane techniczne: 

Moc kW/KM- 1,4/1,9 

Standardowe narzędzie tnące-Głowica żyłkowa AC 25-2 

Pojemność skokowa 36,3 

Ciężar kg- 5,8 

Średnica cięcia mm- 420 

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa - 4,9/4,9 

Zawartość zbiornika l- 0,71 

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) - 98 

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A)- 109 

Okulary ochronne 

Szelki 

 
5. NOWA WIEŚ, STARE JAROSZOWICE 
TRAKTOR OGRODOWY - 2 SZTUKI 
STIHL RT 6127 ZL 

Przeznaczony do dużych powierzchni 

Dane techniczne: 

2-cylidrowy silnik  

Szerokość koszenia 125 cm 

Tempomat 

Szerokie opony 

Hak holowniczy 

Wyświetlacz LCD 

Regulacja wysokości koszenia 

Solidna rama 

Zsynchronizowany zespół tnący 

Nisko położony próg 

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego 

Kosz na trawę z tworzywa sztucznego o pojemności 350l 

Jednopedałowy napęd kół 

Elektromagnetyczne sprzęgło noża 

Pow. trawnika m2      do 10.000 

Szer. Koszenia cm      125 

Wys. Koszenia mm      30-110 

Typ silnika       B&S Seria 8.240 Intek OHV 

Moc znamionowa      14,7 KW / 20,0 KM  

Pojemność skokowa cm3     724 

Ciężar w kg       269 

Pojemność zbiornika paliwa l     9 

Prędkość obrotowa U/min     3.000 

Pojemność kosza na trawę l     350 
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Długość urządzenia z koszem na trawę cm               260 

Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm  132 

Wysokość urządzenia z fotelem cm                           118 

Skrzynia biegów                                                         hydrostatyczna 

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)           2 

 

 

6. BRZEŹNIK, LIPIANY, ŁĄKA, TRZEBIEŃ MAŁY 
DMUCHAWA-ODKURZACZ SPALINOWY,  4 SZTUKI 

STIHL SH 86 

Dane techniczne: 

-silnik 2-MIX  

- moc silnika:                                0,8 kW/ 1,1 KM, 

- pojemność skokowa silnika       27,2 cm3, 

- ciężar                                          5,6 kg 

- wydajność turbiny min.             770 m3/h  

-Poziom ciśnienia akustycznego  93,0 dB(A) 

- Poziom mocy akustycznej         106,0 dB(A) 

- Wartość drgań m/ s² :                 2,5/ 2,5  

Wyposażenie standardowe 
-Blokada dźwigni gazu z przyciskiem stop  

-System antywibracyjny  

-ElastoStart  

-Katalizator (D)  

-Obsługa jednoręczna, miękki uchwyt  

-Pas nośny/System nośny  

-Ręczna pompa paliwowa  

Mocny odkurzacz ogrodowy o bardzo dużej mocy ssania. Seryjnie możliwość zastosowania jako dmuchawy. Idealny 

do oczyszczania dużych powierzchni. Z komfortowym systemem antywibracyjnym i katalizatorem (D), z dyszą wy-

dmuchową i dyszą okrągłą. 
 

Dostarczony sprzęt będzie przed dostawą złożony, sprawdzony i uruchomiony przez  
wykfalifikowany personel, który również przeszkoli osoby odbierające sprzęt w zakresie  
obsługi bieżącej i eksploatacji. 

 

Wymagany okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesięcy od daty zrealizowania dostawy 
 
W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji: 

        Zamawiający zgłosi telefonicznie oraz e-mailem uszkodzenie sprzętu.  

        Dostawca zobowiązuje się wykonać naprawę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia awarii (zgłoszenie    

        telefoniczne  lub e-mailem). 

 

       W przypadku nie terminowej dostawy przedmiotu zamówienia po naprawie, dostawca zapewni  

       w okresie zwłoki – na własny koszt – w pełni sprawny sprzęt zastępczy objęty przedmiotem  

       zamówienia. 

        

 

III. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: 
     Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego do 06.03.2020r 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:  
     Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

     Oferta powinna: 

1) być opatrzona pieczątką firmową; 
2) posiadać datę sporządzenia; 

3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON; 

4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika 

V.  Kryteria wyboru oferty: 
       Cena brutto w złotych – 100% 
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VI. Miejsce i termin składania ofert: 
1) Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na    

adres: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie 

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec 

do dnia 19 lutego 2020r do godz. 12:00. 
           Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczono  

           następująco:  

„Zakup, dostawa i  serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych”  
2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić  
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści zło-

żonych ofert. 

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:  
1) Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków  

realizacji,  w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekro-

czy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadze-

nia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony e-mail.  

2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo  do skontakto-

wania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów. 

3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie (www.bip.gminaboleslawiec.pl – Zamówienia Pu-

bliczne Postępowania poniżej  30 tys. Euro) z podaniem niezbędnych danych o złożonych ofertach (nazwy ofe-

rentów, ceny ofertowe).   

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy.    

 

VIII. Sposób zapłaty za wykonaną usługę:  
       Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie usługi po jej realizacji i odbiorze przez upoważnionego  

       przedstawiciela Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury, w terminie 14 dni od daty  

      otrzymania faktury.   

IX. Załączniki:  
Załącznik nr 1: Zaproszenie 

Załącznik nr 2: Opis zadania 

Załącznik nr 3: Formularz ofertowy; 

 

 

 

 

 

  


