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 Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 315784-2009 z dnia 2009-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mokrsko 
1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy koparko - ładowarki o następujących 
parametrach technicznych: - rok produkcji - nie starsza niŜ 1999 rok;- stan przepracowanych 
motogodzin - nie więcej niŜ 5000 motogodzin; - napęd koparko -... 
Termin składania ofert: 2009-09-21  

 
 

Mokrsko: Zakup i dostawa koparko - ładowarki. 
Numer ogłoszenia: 354852 - 2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 315784 - 2009r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 
0 43 841 18 18, faks 043 886 32 77. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa koparko - 
ładowarki.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy 
koparko - ładowarki o następujących parametrach technicznych: - rok produkcji - nie starsza 
niŜ 1999 rok; - stan przepracowanych motogodzin - nie więcej niŜ 5000 motogodzin; - napęd 
koparko - ładowarki na dwie osie; - silnik wysokopręŜny z turbodoładowaniem 
czterocylindrowy o mocy znamionowej nie mniejszej niŜ100 kM (82 kw); - kabina oszklona; 
- koła jezdne przednie nie większe niŜ 12,5 x 80; - koła jezdne tylne nie mniejsze niŜ 16,9 x 
26 lub 16,9 x 28 - skrzynia biegów manualna; 2. Osprzęt ładowarkowy i koparkowy 
urządzenia: - ramię koparkowe o zmiennej długości teleskopowe; - zasięg ramienia do 6,5 m; 
- łyŜka koparkowa o pogłębionym profilu, szerokość nie mniejsza niŜ 600 mm; - łyŜka 
ładowarkowa otwierana o poj. min. 1,2 m3; - widły do palet; 3. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim 
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zamontowanych przed podpisaniem umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W 
przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, Ŝe faktyczne 
parametry i wyposaŜenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposaŜeniem określonym w 
SIWZ oraz ofercie Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3. 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie 
zamówienia i części: 80000.00 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2009. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• BAURS POLSKA SPÓŁKA CYWILNA SIDOROWICZ INGA, SIDOROWICZ 
ROBERT, Przylesie 40, 49-351 Przylesie, kraj/woj. opolskie. 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE 
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIśSZĄ  
I NAJWYśSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 80000.00 
• Oferta z najniŜszą ceną: 80000.00 oferta z najwyŜszą ceną: 80000.00 
• Waluta: PLN. 

 

 


