
       SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

(Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym) 

 

 

     I.  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 

 

Zakup  środków produkcji dla Zakładów Firmy Danko z dostawą pod wskazane 

adresy. 

 

 II.  ZAMAWIAJĄCY 

  

 „DANKO” Hodowla Roślin Spółka z o.o. z siedzibą w Choryni, Choryń 27,  64-000 Kościan,                       

woj. wielkopolskie, NIP 698-00-11-233.  

 

III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

  

1. Środki produkcji  dopuszczone do stosowania i obrotu na terytorium Polski. 

2. Lista środków produkcji, ilości, rodzaj opakowań oraz miejsca dostaw i dane                           

do wystawienia faktur znajdują się w załączniku NR 1 do SIWZ. 

3. Środki produkcji będą sukcesywnie zamieszczane w załączniku nr 1 i przesyłane                      

do oferentów z listy celem uzyskania oferty. 

 

IV. CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych dla danej lokalizacji, a w obrębie          

lokalizacji na poszczególne produkty. 

 

 V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Oferent dostarcza towar pod wskazany adres na własny koszt. 

Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo umieszczany w załączniku nr 1. 

 

VI. PŁATNOŚCI  ZA DOSTARCZONY  TOWAR 
     

1. Przelew „krótki” 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą, na wskazany 

magazyn. 

2. Przelew „długi” do dnia wskazanego  w Załączniku nr 1. 

 

 VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS  SPOSOBU  

DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW 

         

     1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

1.1 posiadają uprawnienia do obrotu środkami objętymi zamówieniem na terytorium kraju. 

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny  i odpowiednie 

kadry do wykonania zamówienia, 

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     

zamówienia, 
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VIII.  OSOBY  UPOWAŻNIONE  DO  KONTAKTU  Z  OFERENTAMI: 

 

    1.  Hubert Matuszak - tel. 668 17 19 25, 

 

 

    IX.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

 

    Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

     X.  OPIS  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 

    1. Przygotowanie oferty:  

        a)  oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 

        b)  koszty sporządzenia oferty ponosi składający ofertę, 

        c)  oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. 

        d) oferta musi być sporządzona na załączniku nr 1 tj. Formularzu Ofertowym 

        e) oferta po wypełnieniu zostaje przesłana elektronicznie w programie exel, 

        f) ofertę należy opieczętować, podpisać a następnie zeskanować i odesłać                            

na wskazany adres elektroniczny w formacie PDF. 

g) oryginał oferty w formie pisemnej podpisany i opieczętowany należy w terminie                

3 dni od daty wyznaczonego terminy nadsyłania ofert przesłać na adres Danko 

Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan z dopiskiem 

na kopercie „Oferta na środki do produkcji” 

 

 

XI.  TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT 

 

     1. Ofertę należy złożyć na adres elektroniczny; przetargi@danko.pl, a w formie 

pisemnej przesłać na adres Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, 

Choryń 27, 64-000 Kościan z dopiskiem na kopercie „Oferta na środki                                

do produkcji” 

      2. Rozpatrzenie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

      3. Termin składania ofert będzie każdorazowo zamieszczony w Formularzu ofertowym. 

 

XII.  KRYTERIA  OCENY   I  WYBÓR  OFERTY 

 

 1. Kryteria oceny ofert: 

    -  Cena                                                                               -   90 % 

    - Rzetelność w realizacji dotychczasowych zamówień -     5 % 

    - Dotychczasowa współpraca  w zakresie rozmnażania materiału siewnego i sprzedaży 

materiału kwalifikowanego odmian reprezentowanych przez Danko HR Sp. z o.o. – 

-5% 

          

XIII.  WYNIKI  PRZETARGU  I  WARUNKI  ZAWARCIA  UMOWY 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość  negocjacji cen  z oferentami po złożeniu ofert w celu 

uzyskania najkorzystniejszej ceny zakupu. 

2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu wyłącznie wybranych oferentów w formie 

wiadomości elektronicznej na adresy z których nadeszły oferty. 

3. Zamówienie zostanie złożone w formie wiadomości e-mail. 

mailto:przetargi@danko.pl
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zamówienia w całości lub części 

bez podania przyczyny. 

5. Oferty będą rozpatrywane dla każdej lokalizacji osobno a w danej lokalizacji dla każdego  

asortymentu  osobno. 

6. Komisja przetargowa prowadzi Listę Oferentów wraz z  adresami  e-mail. Na adresy                      

e-mail z listy wysyłane są zapytania ofertowe. 

7. Dyrektor Zakładu składa wniosek z merytorycznym uzasadnieniem do Komisji 

Przetargowej o wpis danej Firmy na Listę Oferentów. 

8. Firmy handlowe mogą ubiegać się o wpis składając wniosek o wpis na Listę Oferentów. 

Wniosek powinien zawierać aktualny KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej 

Ewidencji Podmiotów Gospodarczych oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania 

firmy. 

9. Komisja Przetargowa przedkłada  Zarządowi Danko HR Sp. z o.o. informację o wynikach 

postępowań do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji wyboru Komisja podejmuje procedurę 

zamawiania towarów. 

 

 

 

 

  

 

         ZATWIERDZIŁ: 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

  1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 


