
Mosina, 07.02.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 
 

Zgodnie z zapisem art. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o przedstawienie 

oferty cenowej na Kosiarkę samojezdną zgodną z poniższym zestawieniem: 

- silnik DIESLA o pojemności skokowej minimum 1100 cm3 

- moc 21 KM lub więcej 

- przekładnia automatyczna 

- wspomaganie kierownicy 

- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi 

- noże w decku tnącym napędzane przekładnią kątową 

- przedni WOM 

- metalowa maska silnika 

- szerokość koszenia minimum 120 cm 

- pojemność kosza na trawę 600 ltr. lub więcej 

- wysoki wysyp kosza na trawę: minimum 190 cm, podnoszony hydraulicznie 

- deck tnący opuszczany hydraulicznie 

- możliwość koszenia mokrej trawy 

- gwarancja minimum 2 lata od dnia dostawy 

- serwis w trakcie trwania gwarancji do 48h od czasu zgłoszenia 

- dostawa kosiarki do dnia 11.03.2022 

 

I. Zamawiający: 
Gmina Mosina 

Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, 

NIP 7773154370 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina 

tel. 611019566 

email: osir@mosina.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia: 
1. Kosiarka samojezdna 

2. Termin realizacji zamówienia do 11.03.2022 

3. Gwarancja – minimum 24 miesiące od dnia dostarczenia do Zamawiającego. 

4. Termin płatności – 14 dnia od dnia dostarczenia faktury 

5. Adres dostawy przedmiotu zlecenia: Stadion OSiR w Mosinie, ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina 

6. Wystawianie faktur i termin płatności: Faktura wystawione będzie po odebraniu przedmiotu zamówienia 

bez uwag przez Zamawiającego. Termin płatności: 14 dni od wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura wystawiona będzie w sposób następujący: 

Nabywca: Gmina Mosina, Plac Października 1, 62-050 Mosina, NIP 777 31 54 370 

Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina. 

Przy czym faktura musi zawierać oba powyższe zapisy. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podany do rozliczeń z tytułu wykonania zamówienia jest 

rachunkiem właściwym do rozliczeń z mechanizmem podzielonej płatności  
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III. Opis sposobu przygotowania oferty: 
W ofercie należy przedstawić cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto całości zamówienia wraz z 

kosztami dostawy do Zamawiającego. 

W ofercie należy również zawrzeć termin realizacji zamówienia i wskazanie warunków płatności. 

 

IV. Termin i miejsce składania ofert: 
Oferty można składać do 18.02.2022  

- pisemnie na adres Hala widowiskowo-sportowa OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-05 Mosina 

(liczy się data dostarczenia oferty)  

lub drogą mailową na adres osir@mosina.pl,  Oferta przesłana drogą mailową powinna zostać podpisana 

przez osobę upoważnioną oraz zeskanowana do formatu pdf i przesłana na podany wyżej adres mail. 

 

V. Wybór oferty: 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następującego kryterium oceny ofert:  

100 % kryterium wynosi cena przy spełnieniu parametrów zawartych w zapytaniu. W toku 

rozpatrywania złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Paweł Gulcz 

tel. 784025924 
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