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........................................    ......................, dnia .......... ............. 2011r. 

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/238/055/D/11 

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 
(wypełnia Wykonawca) 

na: Dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej 

w roku 2011 - CZĘŚĆ B – Odkurzacze i szorowarki. 

 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

Wartość  
brutto (PLN) 

1 2 3 4 5 6 

1. Maszyna szorująco - zbierająca 
przeznaczona do czyszczenia 
wszystkich rodzajów posadzek 
typu „B 90 R ADV DOSE" 
(Kärcher)                                                      
wymiary: ( D x S x  W ) 1540 x 690 
x 1180 mm  +/- 120 mm; 
-wyposażenie: ssawa, 2 szczotki 
czyszczące, baterie żelowe, 
prostownik, talerz do padów 2 
sztuki, komplet padów średniej 
twardości, wydajność min. 1925 
m2/h, rozmiar pada min. 33 cm, 
szerokość pracy minimum 65 cm, 
szerokość ssawy min. 94 cm, 
szerokość szczotki: min. 2 x 330 
mm, zbiornik z tworzywa 
sztucznego odporny na uderzenia, 
nacisk szczotki min. 0,32 N/cm 2, 
silniki umożliwiające jazdę do 
przodu i do tyłu, pojemność 
zbiornika min. 85 l, system 3 
kołowy, 
-ciężar maszyny gotowej do pracy: 
max. 340 kg, 
-minimalny czas pracy z bateriami: 
4 h, 
-minimum 2 letni okres gwarancji,  
-system DOSE polegający na 
precyzyjnym dozowaniu środka 
chemicznego bezpośrednio na 
szczotkę z możliwością regulacji w 
zakresie pomiędzy 0,5 a 3% (w 

szt. 1   



krokach co 0,5%); regulacja 
środka czyszczącego w zależności 
od stopnia zabrudzenia podczas 
pracy, dzięki tej metodzie możliwa 
jest szybka zmiana środka 
czyszczącego, możliwość 
wyłączenia pompy dozowania na 
panelu kontrolnym. 
lub równoważna………………….. 

2. Odkurzacz do sprzątania na 
sucho dużych powierzchni typu 
„Profi -1"; 
-moc min. 1200 W; 
-pojemność worka: min. 9 l; 
-min. 8 stopni filtracji; 
-silnik zabezpieczony przed 
przegrzaniem; 
-możliwość prania zabrudzonych 
filtrów; 
-waga max. 6,5 kg; 
-na kółkach jezdnych; 
-kabel zasilający min. 8 m. 
lub 
równoważny…………………… 

szt. 7   

3. Odkurzacz typu „Amica CK 5013 
(Maxisilent)"; 
-moc 1400-1500 W; 
-parkowanie pionowe i poziome; 
-pojemność worka: min. 3 l; 
-wskaźnik napełnienia worka; 
-automatyczny zwijacz przewodu; 
-przewód zasilający min. 4 m. 
lub 
równoważny…………………… 

szt. 14   

4. Odkurzacz z funkcją prania typu 
„SE 4001" ( Kärcher); 
-szerokość robocza 220-240 mm; 
-moc silnika min. 1600 W; 
-wydatek powietrza: min. 70l/s; 
-zbiornik czystej wody: 4-5 l; 
-wydajność spryskiwania: min. 1 
l/min; 
-kabel zasilający min. 7,5 m; 
lub 
równoważny…………………… 

szt. 6   

5. Odkurzacz wodny typu „DS. 
5600” (Kärcher); 
-moc min. 1400 W; 
-filtr wodny: filtr Hepa klasy S; 
-ssawka wielofunkcyjna; 
-ssawka szczelinowa; 
-ssawka mała. 
lub 
równoważny…………………… 

szt. 1   



6. Odkurzacz przemysłowy - 
przeznaczony do czyszczenia 
powierzchni suchych i mokrych 
typu „T 35/1 Tact  TE" (Kärcher); 
-moc min. 1400 W + 2000 W 
(gniazdo do elektronarzędzi); 
-pojemność zbiornika: min. 30 l; 
-długość węża ssącego min 1,5 m; 
-przewód zasilający min. 4 m; 
-minimum 2 letni okres gwarancji. 
lub 
równoważny…………………… 

szt. 7   

7. Odkurzacz do zbierania wody z 
zalanych pomieszczeń typu „NT 
65/2 TAKT" (Kärcher); 
-wymiary: (D x S x W)560 x 685 x 
905mm +/- 50 mm; 
-wydatek powietrza w l (1 /s) - 2 x 
70 do 2 x 74 ( 2 turbiny ssące ); 
-podciśnienie ( mbar/kPa) - 235 - 
260/23,5 – 25; 
-pojemność zbiornika (l) - 65 -70; 
-max pobór mocy (W) - 2400 -
2780;                                              
-średnica rury znamionowa (mm) - 
35 -45; 
-kabel zasilający ( m) - 10 - 15 m; 
-głośność pracy (dB): 65 -75; 
-minimum 2 letni okres gwarancji. 
lub 
równoważny…………………… 

szt. 1   

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:  

 

UWAGA !!! 

 Wartość z pozycji "Razem wartość brutto" należy przenieść do „FORMULARZA OFERTY" – Załącznik 
nr 1 do SIWZ; 

 Wykonawca sporządzając ofertę, w przypadku gdy przedmiot zamówienia został opisany przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia ( po przez zapis ,,typu’’) winien w miejscach 
wykropkowanych w kolumnie nr 2 formularza rzeczowo – cenowego wpisać: 

nazwę własną przedmiotu zamówienia lub markę oraz producenta artykułu lub dystrybutora lub 
importera oferowanego artykułu, gdy oferuje produkt równoważny do wskazanego. 
 
Jeżeli Wykonawca oferuje produkt taki sam jak wskazany przez Zamawiającego pozostawia miejsca 
wykropkowane nie wypełnione. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 


