
Nasz znak: 393/2018                                   Poddębice, dnia 18 czerwca 2018 r. 
 

  

 

Zapytanie o cenę 
 
 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o. o. zwraca się 

z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowego całkowitego kosztu dostawy fabrycznie nowego 

rozrzutnika do osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Poddębicach wraz z dostarczeniem 

do siedziby Zamawiającego tj. ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice. 

Przedmiotem oszacowania jest zakup fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu ściekowego dla 

oczyszczalni ścieków w Poddębicach wyprodukowanego nie wcześniej niż 2017 roku.    
 

Specyfika techniczna rozrzutnika do osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Poddębicach:  

1. Dopuszczalna masa całkowita – max. 10.500 kg; 

2. Liczba osi – 1; 

3. Przystosowany do prędkości jazdy – 25 km/h; 

4. Zaczep dolny z oczkiem DN 40 mm; 

5. Ciężar własny – max. 4500 kg; 

6. Skrzynia rozrzutnika o pojemność 8 – 10 m
3
; 

7. Hamulce – pneumatyczne z możliwością regulacji; 

8. Adapter rozrzutnika z 2 pionowymi walcami i talerzami na dole do rozrzutu osadu i wapna z 

możliwością łatwego demontażu; 

9. Szczelna (uniemożliwiająca wypłynięcie osadu) hydrauliczna zasuwa adaptera umieszczona 

przed walcami dozującymi; 

10. Klapa tylna do ograniczenia rozrzutu;   

11. Dodatkowa szczelna tylna klapa objętościowa, hydrauliczna – wymienna z adapterem 

rozrzutnika; 

12. Podwozie ocynkowane;  

13. Obudowa i walce lakierowane;  

14. Wał poziomy mechanicznie napędzany;  

15. Hydraulicznie resorowany dyszel, do zaczepu dolnego bezstopniowa regulacja dyszla;  

16. Ogumienie 650/55 R26,5;  

17. Hydrauliczna przesuwana podłoga i ściana przednia z otaczającymi listwami 

poliuretanowymi zapewniającymi szczelność;  

18. Potencjometr elektryczny umożliwiający płynną regulację przesuwu ściany przedniej przy 

rozładunku; 

19. Serwis w odległości 150 km. od siedziby Zamawiającego; 

20. Gwarancja min. 12 m-cy; 
 

 
 

Odpowiedz na ww. zapytanie o szacowanie przedmiotu zamówienia prosimy udzielić w terminie 

do dnia 25.06.2018 r. godz. 12.00 na adres e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl na załączonym 

druku do zapytania o cenę. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 
 

 

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

Nazwa: ........................................................................................................................................................ 

Siedziba: ..................................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej: ....................................................................................................................... 

Strona internetowa: .................................................................................................................................... 

numer telefonu: ……................................................................................................................................... 

Numer faksu: ……. ..................................................................................................................................... 

Numer REGON: .......................................................................................................................................... 

Numer NIP: ................................................................................................................................................. 

 

  

Nawiązując do zapytania o cenę na „Dostawę fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu 

ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Poddębicach” szacujemy   wykonanie zamówienia  za cenę: 

 
 

Cena oferty 

cena netto.................................................................................................................................................zł 

(słownie: ....................................................................................................................................................) 

podatek VAT..............................................................................................................................................zł 

(słownie: ....................................................................................................................................................) 

cena brutto................................................................................................................................................zł 

(słownie: ....................................................................................................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ................................................................................ 

               (Data i czytelny podpis) 

 

 

 


