I.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna Ciągnika rolniczego.
Zakres przedmiotu zamówienia musi spełniać następujące
lub równoważne minimalne parametry
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Wymagane parametry i wyposażenie ciągnika marki
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Ilość - 1 szt.
Ciągnik fabrycznie nowy - rok produkcji 2019/2020
Silnik: 3 lub 4 cylindrowy, Moc znamionowa: 46 – 55 kM,.
Pojemność silnika [cm3] - od 2000 do 2500
Tylna oś z blokada tylnego dyferencjału.
Oś przednia napędzana (napęd 4x4) załączana mechanicznie lub elektro
hydraulicznie.
Skrzynia biegów: z rewersem mechanicznym, liczba przełożeń min 12x12,
szybkość min 30km/h.
WOM tylny: dwie prędkości WOM 540 /540 ECO, hydraulicznie lub
elektrohydrauliczne załączanie.
Układ zawieszenia narzędzi: tylny TUZ udźwig min. 1500 kg z szybko
sprzęgami, dolny zaczep transportowy, komplet sworzni, kul , łączniki TUZ.
Kabina: zamykana na kluczyk, ogrzewana i wentylowana, lusterka zewnętrzne,
zewnętrzne lampy robocze z przodu i z tyłu, komfortowe mechanicznie
zawieszone siedzenie operatora, regulowana kolumna kierownicy.
Układ kierowniczy hydrostatyczny
System hamulcowy hydrauliczny
Hydraulika zewnętrzna: wyjścia niezależne – minimum dwie pary wyjść
hydraulicznych tylnych,
Wydatek całkowity pompy hydrauliki do 50 l/min.
Dwuobwodowy układ pneumatyczny hamulców zewnętrznych
Pomarańczowa błyskowa lampa ostrzegawcza
Gwarancja: 24 m-ce.
Przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania ciągnika.
Koszt dostawy ciągnika na adres Zamawiającego Gratis.
Zbiornik paliwa o pojemności ok. 50 litrów
Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty:
• świadectwo homologacji na terenie RP,
• gwarancję,
• fabryczną instrukcję obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze
wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji
ciągnika,
• książkę serwisową w języku polskim.
Obciążniki przód ok 150 kg.

a) Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia
spełniający wszystkie wymogi konieczne przedmiotu zamówienia opisane w kolumnie
nr 2 powyższej tabeli.
b) Odbiór ciągnika bez wad nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. W
przypadku wykrycia wad fizycznych (zła jakość) Zamawiającemu przysługuje prawo

zwrotu w ciągu 7 dni od daty dostawy, a Wykonawca jest zobowiązany do dostawy
towaru wolnego od wad w terminie 7 dni od daty jego zwrotu.
II. Warunki finansowania – Leasing operacyjny Dostawcy lub poprzez Bank wybrany
przez Zamawiającego.
Wymagania dotyczące leasingu
- W okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 35
miesięcznych równych rat leasingowych, licząc od protokolarnego odbioru bez
zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu.
- Raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w
całym okresie trwania umowy leasingu – płatność rat do 25, każdego miesiąca
począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia.
- Oprocentowanie stałe niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
- Leasing operacyjny oparty o stopę WIBOR 1 M.
- Opłata manipulacyjna – 0%
- zamawiający nie wpłaca kaucji na nabyty ciągnik.
- Opłata wstępna w wysokości 30% ceny netto nabycia przez Wykonawcę
(leasingodawcę) przedmiotu leasingu zostanie uiszczona w dniu podpisania umowy
przez obie strony. Opłata wstępna zostanie uiszczona przelewem z konta
Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury VAT.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu przedmiotu leasingu za kwotę w
wysokości 10% wartości netto przedmiotu leasingu. Skorzystanie przez
Zamawiającego z prawa opcji zakupu nastąpi na podstawie dokumentów
przenoszących własność leasingu podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę
za cenę wskazaną w ofercie. Zamawiający przed spłatą ostatniej raty leasingowej
zobowiązuje się złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa zakupu przedmiotu
leasingu, a cenę zakupu ureguluje w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT.
- Wykonawca (leasingodawca) jest obowiązany do opracowania i przedłożenia w
Ofercie harmonogramu rat leasingowych na cały okres obowiązywania umowy,
począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia.
- Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca
(leasingodawca)
- Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie muszą być podane w
złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy w zakresie zapytania
Ofertowego i załącznika nr 1 i uzyskać akceptację Zamawiającego.
III. Warunki płatności – 14 dni od dostawy.

