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I. Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku ul. Parkowa 5, 62-035 

Kórnik, NIP 785-00-02-578, konto bankowe nr 65 1090 1418 0000 0000 4104 4097, tel. 61 

8170033, fax 61 8170166, e-mail: idkornik@man.poznan.pl, www.idpan.poznan.pl  

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (Art. 39 i następne ustawy z 

29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 

2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).  

III. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa i montaż suszarek i młynków do siedziby Instytutu 

Dendrologii PAN w Kórniku 

Zadanie 1 

a. Dostawa i montaż 2 sztuk suszarek laboratoryjnych MEMMERT UF450 lub 

równoważnych. 

Wymagania minimalne: 

- przybliżona pojemność 450 l (±20 l) 

- wymuszony obieg powietrza,  

- sterownik SingleDISPLAY lub równoważny,  

- minimum 2 półki z blachy perforowanej w dostawie do każdej suszarki, 

- przybliżone wymiary wewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość w mm: 1040/720/600 

mm,  

- przybliżone wymiary zewnętrzne - szerokość – ok. 1224 mm, - wysokość ok. – 1247 mm, 

- głębokość – ok. 770 mm (możliwość przeniesienia przez otwór drzwiowy o szerokości 770 

mm w świetle ościeżnicy),  

- drzwi dwuskrzydłowe,   

- minimalne obciążenie półki 30 kg,  

- obciążenie w komorze ok. 300 kg (±20 kg), 

- przybliżone parametry: zasilanie 400 V, 3x230V, 5.8 kW (Moc czynna zainstalowanych 

urządzeń powinna uwzględniać możliwości istniejącej instalacji elektrycznej), 

- mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem (TB),  

- dodatkowe, elektroniczne zabezpieczenie wyłączające komorę po przekroczeniu 

temperatury zadanej o ok. 20°C, 

- cyfrowy, programowalny timer w minimalnym zakresie od 1 minuty do 99 dni, 

- rozdzielczość ustawiania temperatury w minimalnym zakresie 0,1°C do 99,9 °C, 0,5 °C 

powyżej 100°C, 

- elektronicznie kontrolowana pozycja klapy służącej do wymiany powietrza z otoczeniem, 

- minimalny zakres regulacji temperatury od +20°C* do +300°C (*przynajmniej +10°C 

powyżej temperatury otoczenia). 
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Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia minimum na min. 24 

miesiące. 

W przypadku złożenia oferty równoważnej, należy wyraźnie wskazać różnice, które 

powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu oferty cenowej (np. przez 

pogrubienie lub podkreślenie parametrów równoważnych). 

b. Dostawa i montaż 2 sztuk suszarek laboratoryjnych MEMMERT UF750 lub 

równoważnych. 

Wymagania minimalne: 

- przybliżona pojemność 750 l (±20 l),  

- wymuszony obieg powietrza,  

- sterownik SingleDISPLAY lub równoważny,  

- minimum 3 półki z blachy perforowanej w dostawie do każdej suszarki, 

- przybliżone wymiary wewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość w mm: 1040/1200/600,  

- przybliżone wymiary zewnętrzne - szerokość – ok. 1224 mm, - wysokość ok. – 1726 mm, 

- głębokość – ok. 770 mm (możliwość przeniesienia przez otwór drzwiowy o szerokości 770 

mm w świetle ościeżnicy),  

- drzwi dwuskrzydłowe,   

- minimalne obciążenie półki 30 kg,  

- obciążenie w komorze ok. 300 (±20 kg) kg, 

- przybliżone parametry: zasilanie 400 V, 3x230V, 7 kW (Moc czynna zainstalowanych 

urządzeń powinna uwzględniać możliwości istniejącej instalacji elektrycznej), 

- mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem (TB),  

- dodatkowe, elektroniczne zabezpieczenie wyłączające komorę po przekroczeniu 

temperatury zadanej o ok. 20°C, 

- cyfrowy, programowalny timer w minimalnym zakresie od 1 minuty do 99 dni, 

- rozdzielczość ustawiania temperatury w minimalnym zakresie 0,1°C do 99,9 °C, 0,5 °C 

powyżej 100°C, 

- elektronicznie kontrolowana pozycja klapy służącej do wymiany powietrza z otoczeniem, 

- minimalny zakres regulacji temperatury od +20°C* do +300°C (*przynajmniej +10°C 

powyżej temperatury otoczenia). 

Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia minimum na 24 

miesiące. 

W przypadku złożenia oferty równoważnej, należy wyraźnie wskazać różnice, które 

powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu oferty cenowej (np. przez 

pogrubienie lub podkreślenie parametrów równoważnych). 
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Zadanie 2 

Dostawa i montaż 4 młynków laboratoryjnych IKA MF 10 z wyposażeniem lub 

równoważnych 

Wymagania minimalne: 

- napęd młynka – silnik – moc ok. 1000 W (±100 W), 

- zakres obrotów min. 3 000 - 6 500  obr./min, 

- obroty ustawiane na skali, 

- prędkość obwodowa:   ok. 22,5 m/s, 

- twardość mielonych materiałów: do 6 Mohs, 

- maksymalna wydajność ok. 5 kg/h, 

- wsad o granulacji do 15 mm, 

- możliwość zastosowania dwóch komór mielących: 

- z nożami tnąco-mielącymi, 

- z nożami bijakowo-mielącymi, 

- waga ok. 12 kg (±2 kg), 

- klasa ochronności IP 22. 

Wyposażenie: 

- komora tnąco-mielącą IKA MF 10.1 lub równoważna, przystosowana do pracy z   sitami 

do rozdrabniania włóknistych materiałów jak papier, drewno, kora, liście, owoce, inne 

materiały roślinne oraz tworzywa o małej masie;  

- końcowe rozdrobnienie uzależnione jest od zastosowanego sita, 

- sito IKA MF 1,0 (1,0 mm) lub równoważne do każdego młynka. 

CPV nr  38400000-9, 38000000-5, 42996100-5 

Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

IV. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy złożą: oświadczenie, że nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 22 i 24  przywołanej w punkcie II ustawy, wypis z 

odpowiedniego rejestru o działalności gospodarczej oraz spełniają warunki i wymagania 

określone w niniejszej SIWZ oraz przedłożą listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 

V. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa oświadczenie że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

d) nie podlega wykluczeniu w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4-8  przywołanej w 

punkcie II ustawy, 

VI. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi przez sprawdzenie ważności 

dostarczonych dokumentów na zasadzie „spełnia-nie spełnia”. 

VII. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

 Wypełniony formularz ofertowy 

 Podpisany projekt umowy 

 Dokumenty wymienione w pkt. IV i V. 

Każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej 

musi udokumentować zgodnie ze SIWZ, że nie podlega wykluczeniu. 

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim w formie oryginału.  

IX. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń oraz dokumentów: pocztą na adres zamawiającego lub faksem 

na nr 0 61 8170166 i potwierdzone przesyłka pocztą. Osobami uprawnionymi do 

porozumienia się z wykonawcami są: Witold Jakubowski tel. 0 61 8170033, Radosław 

Rakowski tel. 0 61 8170033. 

X. Wymagania dotyczące wadium: nie przewiduje się wpłaty wadium. 

XI. Termin związania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

XII. Opis części zamówienia: dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na 

poszczególne zadania. 

XIII. Opis sposobu przygotowani oferty: ofertę (wzór – zał. nr 2) należy sporządzić w języku 

polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi 

odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy wykonawca może 

złożyć jedną ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte i kolejno 

ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie 

którejkolwiek kartki. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo 

kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem. Oferta musi 

być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w 

imieniu wykonawcy. 



6 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać w zamkniętych 

kopertach z dopiskiem: „Dostawa i montaż suszarek i młynków 09/2015” do 08 września 

2015 roku w sekretariacie nr pokoju 103 Instytutu do godz. 11
00

. Oferty zostaną otwarte 08 

września 2015  roku o godz. 11
30

 w pokoju 11 w budynku A Instytutu. 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca określi cenę w złotych z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu 

ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez 

wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z 

póź. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji 

zamówienia.  

XVI. Opis kryteriów jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; kryterium wyboru oferenta:  

 

 

Lp. Kryterium Waga w % 

1. Cena / koszt w PLN / 90       

2. Gwarancja 10 

 

Wartość kryterium „cena” dla poszczególnych ofert, zostanie wyliczona wg. następującego 

wzoru 

                                                        najniższa cena oferty 

 Liczba punktów w kryterium = --------------------------------- x 90 pkt 

                                                     cena oferty badanej 

 

Wartość kryterium „gwarancja” dla poszczególnych ofert, zostanie wyliczona wg. 

następującego wzoru 

 

                                  najdłuższy termin gwarancji spośród złożonych ofert 

Liczba punktów w kryterium = ------------------------------------------------------------- x 10 pkt 

                                   termin gwarancji w badanej ofercie 
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Minimalny termin gwarancji zaoferowany przez wykonawcę nie może być krótszy niż 24 

miesiące.  

Oferta z krótszym terminem zostanie odrzucona przez Zamawiającego.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumaryczną ilością z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: umowa zostanie zawarta w terminie 

dłuższym niż dziesięć dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Termin 

może być skrócony jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta. Jeżeli wybraną 

ofertę złożyły podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (spółka cywilna, 

konsorcjum) zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie 

umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie przewiduje się 

wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy określa wzór 

umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 

XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania; niejawne będą 

informacje zawarte w ofercie zastrzeżone przez wykonawcę. 

XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759): 

nie przewidujemy zamówienia uzupełniającego. 

 

Załączniki: 

 wzór: umowy i oferty  
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Załącznik nr 1 do SIWZ na  

       dostawę i montaż  suszarek i młynków… 

 

Umowa dostawy nr ………/2015 

zawarta w Kórnik dnia ............................. 2015 roku pomiędzy : Instytutem Dendrologii 

Polskiej Akademii Nauk mającym siedzibę przy ulicy Parkowej 5, 62-035 Kórnik 

reprezentowanym przez : Dyrektora – prof. dra. hab. Jacka Oleksyna zwanym w dalszej treści 

umowy ZAMAWIAJĄCYM 

a 

…………………………………………….. zwanym dalej w tekście DOSTAWCĄ 

reprezentowanym przez ………………………………………………została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

Wobec wyboru DOSTAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO po przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę o następującej 

treści : 

§ 1.Przedmiot umowy 

ZAMAWIAJĄCY zleca, a DOSTAWCA podejmuje się dostarczyć i zamontować suszarki i 

młynki zgodnie z ofertą przetargową strona od …. do …. (zał. nr 1).  

§ 2.Warunki i termin dostawy 

Dostawca, dostarczy przedmiot umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w Kórniku ul. Parkowa 5 

w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

§ 3.Całkowita wartość umowy 

Za wykonanie wszystkich czynności opisanych w § 1 DOSTAWCĄ przysługiwać będzie 

wynagrodzenie w łącznej wysokości : ....................... słownie: ………………………………. 

§ 4. Upoważnieni przedstawiciele 

Strony wyznaczają niniejszym swoich przedstawicieli uprawnionych do podejmowania 

decyzji w zakresie wyznaczonym przez § 1 tej umowy. 

Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO będzie dr inż. Andrzej M. Jagodziński 

Przedstawicielem DOSTAWCĄ będzie ................................... 

 

§ 5. Warunki płatności 

Zapłata nastąpi  w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, przelewem na rachunek 

bankowy DOSTAWCĄ wskazany w wystawionej fakturze. 

Dokumentem niezbędnym do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy, 

opatrzony podpisami przedstawicieli stron powołanych stosownie do § 4 tej umowy. 

§ 6. Wykonanie umowy 
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Za datę oddania przedmiotu umowy do użytkowania strony uważają zakończenie wszystkich 

czynności określonych w SIWZ, ofercie DOSTAWCĄ i § 2 umowy. 

§ 7. Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

2.1. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

      a/ za zwłokę w oddaniu ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy do użytkowania  

          w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

          wskazanego w § 2, 

      b/ za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

          w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia  

          wyznaczonego lub umówionego na usunięcie tych wad, 

      c/ z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 1% całkowitej 

          wartości umowy, 

      d/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od DOSTAWCY w wysokości 

         10% wynagrodzenia umownego. 

2.2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego. 

2.3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY kary umowne: 

      a/ za zwłokę w dokonaniu odbioru w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, licząc od 

         dnia następnego po dniu, w którym odbiór miał zostać zakończony, 

      b/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od DOSTAWCY według 

         przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

   przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

   poniesionej szkody. 

4. DOSTAWCA nie może przenosić na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności 

   wynikających lub związanych z tą umową bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

Sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą rozpatrywany z odpowiednim zastosowaniem 

postanowień Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Dostawcy znane jest postanowienie art. 144 i 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych i pod rygorem nieważności zobowiązuje się nie wprowadzać do 

umowy niniejszej zmian, które nie byłyby korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
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Zmiany opisane powyżej bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 

zachowania formy pisemnej i podpisów obu stron oraz nie mogą być sprzeczne w treści 

złożonej oferty przez DOSTAWCĘ. 

§ 9. Załączniki do umowy, 

Część oferty (strona od … do …) DOSTAWCY z dnia ... określającej przedmiot i wartość 

dostawy. Wszelkie powołane w umowie załączniki, wymienione w tym paragrafie, stanowią 

jej integralną część.  

§ 10. Egzemplarze umowy 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                          DOSTAWCA 
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Załącznik nr 2 do SIWZ na  

       dostawę i montaż  suszarek i młynków… 

 

OFERTA  PRZETARGOWA(wzór) 

 

Data ………………………… 

Do Instytutu Dendrologii PAN 

w  K ó r n i k u 

ul. Parkowa 5 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonym z dnia ………………................... 

opublikowanego …………................................................................................................... na  

dostawę i montaż suszarek i młynków do siedziby Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. 

 

Oferujemy dostarczyć i zamontować wg poniższej specyfikacji (wypełnia Dostawca): 

Zadanie 1 

a) Dostawa i montaż 2 sztuk suszarek laboratoryjnych 

………………………………………………………………………………………. 

Wymagania minimalne: 

- pojemność ……………… l 

- wymuszony obieg powietrza, Tak/NIe  

- sterownik SingleDISPLAY lub ……………………………………,  

- ………………. półki z blachy perforowanej w dostawie do każdej suszarki, 

- wymiary wewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość w mm: ……../……../……… mm,  

- wymiary zewnętrzne : szerokość/wysokość/głębokość w mm: ……../……../……… mm, - 

- drzwi dwuskrzydłowe,  Tak/Nie 

- obciążenie półki ……….. kg,  

- obciążenie w komorze ………… kg, 

- parametry: zasilanie ………. V, 3x230V Tak/Nie , ………… kW  

- mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem (TB), Tak/Nie 

- dodatkowe, elektroniczne zabezpieczenie wyłączające komorę po przekroczeniu 

temperatury zadanej o ok. 20°C, Tak/Nie 

- cyfrowy, programowalny timer w minimalnym zakresie od …….. minuty do ……. dni, 

- rozdzielczość ustawiania temperatury w minimalnym zakresie ……°C do ……… °C, 

…….. °C powyżej 100°C, 

- elektronicznie kontrolowana pozycja klapy służącej do wymiany powietrza z otoczeniem, 

Tak/Nie 

- minimalny zakres regulacji temperatury od …………….... °C do +…………°C  



12 

 

Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia ……….. miesiące(y). 

 

b.) Dostawa i montaż 2 sztuk suszarek laboratoryjnych 

…………………………………………………………………………………………. 

Wymagania minimalne: 

- pojemność ……………… l 

- wymuszony obieg powietrza, Tak/NIe  

- sterownik SingleDISPLAY lub ……………………………………,  

- ………………. półki z blachy perforowanej w dostawie do każdej suszarki, 

- wymiary wewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość w mm: ……../……../……… mm,  

- wymiary zewnętrzne : szerokość/wysokość/głębokość w mm: ……../……../……… mm, - 

- drzwi dwuskrzydłowe,  Tak/Nie 

- obciążenie półki ……….. kg,  

- obciążenie w komorze ………… kg, 

- parametry: zasilanie ………. V, 3x230V Tak/Nie , ………… kW  

- mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem (TB), Tak/Nie 

- dodatkowe, elektroniczne zabezpieczenie wyłączające komorę po przekroczeniu 

temperatury zadanej o ok. 20°C, Tak/Nie 

- cyfrowy, programowalny timer w minimalnym zakresie od …….. minuty do ……. dni, 

- rozdzielczość ustawiania temperatury w minimalnym zakresie ……°C do ……… °C, 

…….. °C powyżej 100°C, 

- elektronicznie kontrolowana pozycja klapy służącej do wymiany powietrza z otoczeniem, 

Tak/Nie 

- minimalny zakres regulacji temperatury od …………….... °C do +…………°C  

Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia ……….. miesiące(y). 

 

Zadanie 2 

Dostawa i montaż 4 młynków laboratoryjnych 

…………………………………………………………………………………………………... 

Wymagania minimalne: 

- napęd młynka – silnik – moc …….. W, 

- zakres obrotów od………..do………….  obr./min, 

- obroty ustawiane na skali, Tak/Nie 

- prędkość obwodowa:   ………….. m/s, 

- twardość mielonych materiałów: do ……….. Mohs, 
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- maksymalna wydajność …………….. kg/h, 

- wsad o granulacji do ………….. mm, 

- możliwość zastosowania dwóch komór mielących: 

- z nożami tnąco-mielącymi, Tak/Nie 

- z nożami bijakowo-mielącymi, Tak/Nie 

- waga ………… kg, 

- klasa ochronności IP 22. Tak/Nie 

Wyposażenie: 

- komora tnąco-mielącą ………………….., przystosowana do pracy z   sitami do 

rozdrabniania włóknistych materiałów jak papier, drewno, kora, liście, owoce, inne materiały 

roślinne oraz tworzywa o małej masie; Tak/Nie 

- końcowe rozdrobnienie uzależnione jest od zastosowanego sita, Tak/Nie 

- sito (…… mm) ………………….. do każdego młynka. 

 

za kwotę brutto …………………………….. 

1. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w 

ciągu ................ dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty. 

2. Udzielamy gwarancji …………………………… 

3. Reakcja serwisu na zgłoszenie ……………………………………….. 

4. Maksymalny czas naprawy ………………………………………….. 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a/ ............................................................................................................................................ 

b/ ............................................................................................................................................ 

c/...........................................................................................................................................  

d/............................................................................................................................................. 

itd. 

Podpis Dostawcy 

 


