
 

Jasło, 31.07.2014 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle 

Ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło 

 

PRDM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle zwraca się o przedłożenie oferty handlowej wg specyfikacji: 

1. Sprzęt nowy, maksymalny wiek maszyn i urządzeń z 2013 roku (bez przebiegu 

roboczogodzin przekraczającego 50rbg). 

2. Sprzęt spełniający obowiązujące normy EU 

3. Instrukcja bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji maszyn OBOWIĄZKOWO w języku 

polskim, katalog części zamiennych powinien być w języku polskim 

4. Szkolenie 2 operatorów w zakresie podstawowej obsługi technicznej zawarte w cenie 

5. Wymagana gwarancja producenta minimum 12 miesięcy 

6. Cena MUSI uwzględniać dostawę loco Jasło 38-200, ul. Jana Pawła II 30 

7. Cena w PLN 

8. Maksymalny termin dostawy 44 tydzień 2014 roku 

 

9. Wykaz maszyn i urządzeń do zamówienia: 

a. Walec kombinowany stalowo gumowy (1 sztuka) 

o Waga około 2500 kg 

o Szerokość wałowania około 1200mm 

o Bęben stalowy wibracyjny jedna sztuka oraz z tyłu cztery gumowe koła 

o Kabina i daszek chroniący operatora przed złymi warunkami atmosferycznymi 

o Rolka dociskowa do zagęszczania krawędzi 

 

b. Układarka kołowa (rozścielacz) do mas bitumicznych (1 sztuka) 

o stół układający o szerokości podstawowej około 2,5 metra z poszerzeniem 

umożliwiającymi rozkładanie masy do około 6 metrów 

o układ jezdny na kołach gumowych 

o napęd z dwoma osiami (przednią i tylną) 

o ciężar układarki ze stołem do 20 ton 

o długość transportowa układarki do 7 metrów 

o automatyczna niwelacja układania masy 

o grzałki elektryczne lub gazowe plus listwy boczne do układania masy przy 

krawężnikach 

o składana do transportu kabina z przednią szybą, zabezpieczona z boku i tyłu 

(rolety/markizy) 

o zestaw linek z „bocianami” i naciągami długości 400 metrów bieżących 

 

10. Warunki zamówienia: 

a. Spełnienie wymogów specyfikacji technicznej dopuszcza ofertę do rozpatrywania 

(specyfikacja 0/1) 

b. Cena 100% 

 

11. Oferty pisemne proszę składać osobiście lub listownie na adres siedziby firmy w terminie do 

18 sierpień 2014 roku, do godziny 15:00. Na ofercie winno znajdować się 

a. Okres ważności podpisanej niebieskim długopisem oferty (minimum 3 miesiące). 

b. Cena netto w PLN każdego ze sprzętów w ofercie, wartość oferty netto w PLN 

c. Okres gwarancji i parametry techniczne oferty 

d. Termin dostawy sprzętu budowlanego 

e. Pełna nazwa oferenta i pieczątka firmowa oferenta 

Istnieje możliwość realizacji zamówień częściowych i całościowych. Wyłonienie dostawcy może 

zostać unieważnione bez podania przyczyny przez Zamawiającego. 
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