
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Część opisowa do zamówienia – „3 szt. wózków transportowych magazynowych 

ręcznych, przystosowanych do współpracy przy załadunku rol substratów do maszyn 

drukarskich wielkoformatowych „ 

 

 
            Zamawiający zamierza wdrożyć technologię wytwarzania tapet i innych pokryć ściennych do dekoracji 

wnętrz. Przedmiotem zamówienia jest „3 szt. wózków transportowych magazynowych 
ręcznych, przystosowanych do współpracy przy załadunku rol substratów do maszyn 
drukarskich wielkoformatowych „ 

.  

Wózki magazynowe ręczne w szczególności powinny spełniać warunki zawarte w arkuszu charakterystyki a 

ponadto zdolne do przewożenia ładunku w dowolnym kierunku. Wózki powinny spełniać w szczególności 

następujące warunki: 

1. określone nośności, 

2. wymiary wózków, 

3. wysokości podnoszenia ładunków, 

 

 

Zamawiający ustalił następujące  kryteriów wyboru wózków: :  

   

LP. Charakterystyka wózków 

1.  2. 

1. 

Wózek nr 1 

Konstrukcja bez wideł  

do transportu rol substratów o szerokości do 180 cm:  

do transportu rol o ciężarze do : 90 kg 

do transportu rol o średnicy do : 30 cm 

Wózek o wymiarach: szer. 60 cm i gł. Max 80 cm 

Wysokość podnoszenia:  od 12 cm do 85 cm 

 

Wózek nr 2: 

Konstrukcja bez wideł  

do transportu rol substratów o szerokości do 180 cm:  



 
 

LP. Charakterystyka wózków 

do transportu rol o ciężarze do : 200 kg 

do transportu rol o średnicy do  40  cm 

Wózek o wymiarach: szer. 120 cm i gł. Max 80 cm 

Wysokość podnoszenia:  od 19 cm do 180 cm 
 

Wózek nr 3: 

Konstrukcja bez wideł  

do transportu rol substratów o szerokości do 320 cm:  

do transportu rol o ciężarze do : 300 kg 

do transportu rol o średnicy do  40  cm 

Wózek o wymiarach: szer. 120 cm i gł. Max 80 cm 

Wysokość podnoszenia:  od 11 cm do 88 cm 

 

       

Szczegółowe obligatoryjne wymagania zostały określone w arkuszu charakterystyki maszyny, natomiast sposób 

dokonywania oceny zawarty jest w warunkach SIWZ. 

Inne informacje zawarte są na stronie internetowej: http://velkom.pl/przetargi-2017/ 

 Na stronie opublikowano także wzory wymaganych formularzy przy składaniu oferty. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

           Data i  Podpis Dostawcy 

http://velkom.pl/przetargi-2017/

