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Produkujemy: 
 

 szafki szkolne 
 garaże 
 wiaty na 

przystanki 
autobusowe 

 

Technika 
zbożowa: 
 

 silosy zbożowe 
 suszarnie 

podłogowe 
 urządzenia 

dosuszające ze 
sterownikiem 
BIT 

 przenośniki 
pneumatyczne 
do zboża 

 nagrzewnice 
elektryczne 

 rozdrabniacze 
ssąco-tłoczące 

 wentylatory 
 system 

pojemników 
paszowych 

 

Usługi: 
 

 wykrawanie 
blach na 
maszynach 
CNC 

 gięcie blach na 
prasach 

 cięcie blachy z 
kręgów 
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Zapytanie o ofertę handlową 
 

1. Proszę o przedstawienie oferty handlowej na pojazd ciężarowy z wyposażeniem  
wg następujących wymagań: 

a) Samochód ciężarowy 
- dwuosiowy (napęd na jedną oś – 4x2) 
- moc silnika 300 -360 KM 
- kabina 3-osobowa + miejsce sypialne 
- przystosowanie do holowania przyczep o ładowności około 8-9 ton 
- dopuszczalna masa całkowita samochodu DMC około 18 ton 
- ładowność samochodu około 8-9 ton 
- skrzynia biegów minimum 8 przełożeń 
- pozostałe wyposażenie samochodu, zgodnie ze standardem producenta  

i aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi umożliwiającymi eksploatację 
tego pojazdu w Polsce i poza granicami 

b) Dźwig samochodowy – żuraw zamontowany do samochodu ciężarowego (ppkt.a) 
- montaż za kabiną samochodu 
- całkowity zasięg (w poziomie) minimum 11m 
- możliwy wysuw hydrauliczny do zasięgu około 8m a pozostały wysuw 

mechaniczny 
- udźwig około 2tony na ramieniu 6m (w poziomie) 
- żuraw zakończony hakiem na końcu wysięgnika 
- wyposażony w zdalne sterowanie  

c) Zabudowa – skrzynia ładunkowa do samochodu (ppkt.a) 
- skrzynia otwarta (bez plandeki) 
- burty o wysokości około 0,6m 
- wymiary wewnętrzne około 6,3m x 2,5m 

d) Pozostałe 
- montaż skrzyni ładunkowej i żurawia do samochodu 
- wykonanie wszystkich czynności formalno-prawnych (dokumentacji i odbioru 

UDT oraz innych wymaganych czynności) umożliwiających rejestrację pojazdu 
ciężarowego z wyposażeniem oraz eksploatację w Polsce i poza granicami 

2. Proszę o przedstawienie oferty najpóźniej do 25.04.2014 i określenie terminu 
ważności oferty do 09.05.2014. 

3. Wybór oferty nastąpi wyłącznie na podstawie ceny pojazdu ciężarowego  
z wyposażeniem (pkt.1) do dnia 09.05.2014 (kryterium - cena 100%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                             
 

Z Poważaniem 
 

Gronkowski Zbigniew 
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