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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” 

 

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 
 

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

LP MIEJSCOWOŚĆ NAZWA MODEL 

1 BOLESŁAWICE KOSA  STIHL FS 240 

2 KRAŚNIK DOLNY KOSA STIHL FS 240 

3 KRĘPNICA KOSIARKA  STIHL RM 448 PC 

4 NOWA WIEŚ DMUCHAWO ODKURZACZ  STIHL SH 86 

5 OCICE DMUCHAWO ODKURZACZ STIHL SH 86 

OPRYSKIWACZ 7L  

6 BOŻEJOWICE OPRYSKIWACZ 7L  
 

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1.  BOLESŁAWICE, KRAŚNIK DOLNY 
KOSA SPALINOWA STIHL FS 240 

Oszczędny silnik w technologii STIHL 2-MIX.  

Posiada 1-punktowy system antywibracyjny STIHL, przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny i praktyczną 
regulację uchwytu. 

MOC:  1,7/2,3 Kw/KM  

Poj. skok.: 37,7 cm3 

Ciężar 7,0 kg 

Średnica ciecia: 420 mm 

Długość całkowita 180 cm 

Zawartość zbiornika 0,75 l Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) 100 

Wyposażenie: duże otwory wlewowe, ergonomiczny uchwyt oburęczny, trwały filtr powietrza, praca w trybie zima, 

Silnik Stihl 2-MIX, przycisk STOP, ręczna pompa paliwa, okulary ochronne, szelki uniwersalne ADVANCE. 

 
2.  KRĘPNICA 
KOSIARKA SPALINOWA STIHL RM 448PC 

Dane techniczne: 

Typ zasilania: Silnik spalinowy 

Typ silnika: Górnozaworowy silnik Briggs&Stratton 

Pojemność skokowa: 150cm³ 

Moc znamionowa przy rob. 2,2kW/3KM 

Prędkość obrotowa: 2800/min 

Powierzchnia trawnika: do 1200m² 

Szerokość koszenia: 46cm 

Wysokość koszenia: 25-75mm 

Kosz na trawę: 55L 

Rozruch: Rozrusznik linkowy 

Pojemność miski olejowej: 0,6L (600ml) 

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne 

Średnica kół przednich/tylnych: 200/230mm 
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Wyposażenie: Silnik z systemem łatwego rozruchu, napęd na koła, nóż łopatkowy, składany kosz na trawę ze 

wskaźnikiem zapełnienia, koła z bieżnikiem, uchwyt transportowy, centralna regulacja wysokości koszenia 

 
3. NOWA WIEŚ, OCICE 
DMUCHAWO ODKURZACZ STIHL 86 

Dane techniczne: 

Zasilanie: spalinowe 

Typ/model silnika: 2-MIX 

Pojemność skokowa silnika: 27,2 cm3 

Wydajność turbiny: 770 m3/h 

Pojemność worka: 45 litrów 

Waga: 5,8 kg 

Wyposażenie: Płynna regulacja obrotów, dysze okrągła oraz płaska, nóż rozdrabniający, funkcja dmuchawy do liści 

ręczna pompa paliwa, blokada dźwigni gazu z przyciskiem stop, system antywibracyjny, okulary ochronne. 

 

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 12 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 10.02.2023r 

 

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% 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 
1) Oferta winna być przesłana pocztą elektroniczną na adres gokismarzena@wp.pl  

      do dnia 16.01.2023r godz. 10:00 

            W temacie proszę napisać: 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.  
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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 . 

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; 

 

 

 

 


