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 Elbląg, dnia 30.07.2020r. 

  

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Spółka z o.o. 

           ZAPRASZA 

do złożenia propozycji cenowej na zakup wraz z dostawą  używanej koparko ładowarki 

JCB 3CX wraz z osprzętem szt. 1                                            

w trybie art. 4  pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki  

JCB 3CX dla EPGK Sp. z o.o. w Elblągu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Koparka bezwypadkowa - rok produkcji 2008 do 2010r. 

2) skrzynia biegów Powershift,  

3) silnik JCB dieselmax o mocy 68.0 do 81.0 kW,  

4) łyżka pływająca,  

5) system powrotu do kopania łyżki ładowarkowej ,  

6) łyżka ładowarkowa 6w1,  

7) łyżka do kopania 60cm,  

8) łyżka do skarpowania,  

9) widły do podnoszenia palet 

10) szybkozłącze koparkowe,  

11) linia do młota wyburzeniowego hydraulicznego,  

12) radio, 

13) fotel pneumatyczny, 

14) opony przód tył do 50% zużycia 

15) koparka w dobrym stanie wizualnym i technicznym 

 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) Pojazd musi być przygotowany na dojazd do siedziby Zamawiającego; 
2) Pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne i opłacone OC ważne min. 1 

miesiąc od dnia podpisania umowy. 
3) Wykonawca do oferowanego pojazdu musi załączyć: 

 Książkę pojazdu; 

 Książkę serwisu jeżeli pojazd taką posiada; 

 Co najmniej 10 kolorowych zdjęć pojazdu ( wykonanym z zewnątrz i 
wewnątrz kabiny łącznie, stanem licznika, zabudową , kołami  i komorą 
silnika) 



4) Oferowany przedmiot zamówienia na dzień składania oferty musi stanowić 
własność Sprzedawcy. 

5) Zamawiający dokona sprawdzenia pojazdu pod względem technicznym w 
autoryzowanym serwisie obsługi, na koszt Sprzedającego. W przypadku 
stwierdzenia przez autoryzowany serwis obsługi złego stanu przedmiotu 
zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

6) Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość jazdy próbnej. Ponadto 
Zamawiający ma prawo w przypadku ujawnienia w trakcie jazdy próbnej i 
widocznych wad pojazdu do niezawarcia umowy z Wykonawcą. 

7) Gwarancje rozruchowa – 300 motogodzin. 
 

Należność będzie uregulowana z konta zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wystawienia 

sprawdzonej faktury. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 14.08.2020 r. 

Materiały do złożenia oferty (oferta i kosztorys ofertowy) do pobrania na stronie 

internetowej EPGK Sp. z o.o: 

- www.epgk@epgk.pl 

 

1. Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu – załącznik nr 1 

3. Integralną częścią oferty są załączniki 2-5  

4. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres 

zleceniobiorcy oraz napis: „Propozycja cenowa na zakup wraz z dostawą Koparko-

ładowarki” 

5. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie. 

6. W cenę propozycji należy wliczyć: 

 a) wartość  koparko-ładowarki koszty transportu, 

 b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, 

7. Kryterium wyboru oferty cena 100% z możliwością dalszej negocjacji z Oferentem, 

którego oferta była najkorzystniejsza. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia będą naliczane kary 

w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

 Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela  

           Pan Marek Cymerys  tel. 662027100. 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 07-08-2020. do godz. 1000                

w zaklejonej kopercie w EPGK Sp. z o.o. w Elblągu  przy ul. Szańcowa 1 ( w sekretariacie 

firmy). 

http://www.epgk@epgk.pl/


Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie 

zwrócona bez otwierania. 

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję 

przed terminem upływu jej składania. 

 Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 07-08-2020r.                    

o godz. 1015   w siedzibie EPGK Sp. z o.o. w Elblągu  przy ul. Szańcowa 1( pok. Nr 109) 

 Termin związania ofertą - 30 dni, licząc od daty otwarcia ofert. 
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