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Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ogrodniczego, elektronarzędzi i wózków paletowych – Część A – 

Frezarka do usuwania pni. 

Zamawiający na zaoferowany Przedmiot Zamówienia wymaga gwarancji na okres min. 12 miesięcy, na warunkach 
zgodnych z gwarancją producenta. 
Adres dostawy:   

MegaSerwis sp. z o.o., Budynek SAMOREK, Rogowiec, 97-427 Rogowiec, Teren KWB Bełchatów. 

Termin dostawy: do 31.07.2022r., 

    

Przedmiot Zamówienia 
Ilość 
(szt.) 

Oferowany Przedmiot Zamówienia 
Producent/Typ/Model 

Cena jednostkowa 
netto zł 

Frezarka CEDRUS FR01 lub 
równoważny* 

1 
  

 
* Zamawiający dopuszcza złożenie Ofert równoważnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć produkty 
o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (poniżej w tabeli).  

W przypadku zaoferowania modeli równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą dokładny 
opis, specyfikację techniczną określającą parametry oferowanego modelu. Specyfikacja techniczna zaoferowanych 
modeli równoważnych musi zawierać wszystkie parametry wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia(tabela poniżej). 
W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do spełnienia przez zaoferowane modele równoważne wymaganych przez 
Zamawiającego parametrów udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności i materiały, które są niezbędne do 
prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z jego opisem (poniżej w tabeli), obowiązującymi przepisami 
i normami, a także z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną. 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Parametry/wyposażenie wymagane przez Zamawiającego 

Parametry oferowanego Przedmiotu 
Zamówienia 

(wypełnia Wykonawca) 

Frezarka CEDRUS FR01 lub równoważny 

Silnik czterosuwowy o mocy min. 15 KM  

Możliwość rozdrabniania pnia do głębokości min. 230 mm  

Maksymalna wysokość frezowania min. 500 mm  

Tarcza frezująca w wymiennymi zębami pokrytymi 
węglikiem spiekanym 

TAK/NIE 

Ostrza tarczy frezującej w formie zębów 
(nie dopuszczalna forma śrub z łbami powlekanymi 
spiekiem) 

TAK/NIE 

Uchwyt bezpieczeństwa dla operatora TAK/NIE 

Osłonięty pas napędowy TAK/NIE 

Dostępność części zamiennych (frezy, pasy napędowe itp.) TAK/NIE 

Gwarancja: min. 12 miesięcy  

 

 

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

(podpis i pieczęć uprawnionego 
lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 


