
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 
 

„Kultywator do kompleksowej , intensywnej uprany gleby” 

   

 

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

 

I. Zamawiający – DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno-

Rolny Sobiejuchy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  88-400 Żnin  , godziny 

urzędowania 7.00-15.00  

II. Tryb postępowania – konkurs ofert, nie objęty przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

III. Przedmiot zamówienia – dostawa kulyywatora. Termin realizacji zamówienia – 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia  30 listopada  2018 

roku  

IV. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy 

1. Złożenie w Sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego Sobiejuchy lub Zarządzie Danko 

w Choryni  bądź przesłanie na adres firmy oferty w terminie podanym w ogłoszeniu, 

tj. do dnia 15 lipca 2018. roku godz. 14.00, pisemnej oferty w zaklejonej kopercie 

opisanej nazwą zadania z dopiskiem „Oferta na kultywatora do kompleksowej, 

intensywnej uprawy gleby” 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) Nazwę oferenta i jego adres oraz pełne dane, tj. NIP, REGON, sposób reprezentacji 

b) Oferowaną cenę za wykonanie zadania inwestycyjnego (dostawa ciągnika) 

oferowaną cenę należy przedstawić w kwocie netto, podatku VAT, kwocie brutto.  

c) Termin realizacji zadania z ujęciem terminu realizacji dostawy, przy uwzględnieniu 

wymaganego przez Zamawiającego terminu określonego w punkcie IV SIWZ 

d) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego SIWZ i przyjmuje je 

bez zastrzeżeń. 

e) Informacje dodatkowe wynikające ze specyfikacji technicznej zamawianego 

ciągnika. 

3. Do oferty należy załączyć: 

a) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, 

wg ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ) 

b) Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru 

Sądowego (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem oferty) 

c) Poświadczoną o zgodności z oryginałem, kserokopię zaświadczenia o nadaniu 

numeru statystycznego REGON 

d) Poświadczoną o zgodności z oryginałem, kserokopię zaświadczenia z Urzędu 

Skarbowego o nadaniu numeru NIP 



 

 

V. Opis sposobu dokonywania oceny złożonych ofert: 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składnia 

ofert w siedzibie ZAKŁADU NASIENNO-ROLNEGO SOBIEJUCHY, DANKO 

HR sp. z o.o. z/s w Choryni, 88-400 Żnin 

2. Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Zarząd Spółki DANKO HR Sp. 

z o.o. z siedzibą w Choryni 

3. Spośród złożonych ofert Komisja wytypuje oferentów do prowadzenia z nimi 

dalszych negocjacji 

4. Najważniejszym kryterium wyboru oferty będzie - oprócz ceny brutto - 

zaawansowanie technologiczne, dodatkowe wyposażenie, testy polowe przy 

jednoczesnym spełnieniu całokształtu warunków określonych w niniejszym SIWZ. 

 

5. Uczestnicy przetargu zostaną pisemnie powiadomieni o jego wyniku, albo też o 

zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a) zamknięcia postępowania na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 

Kc)  

b) unieważnienia postepowania bez podania przyczyny 

7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustali z wybranym oferentem 

termin podpisania umowy, nie później niż w ciągu 14 dni od przeprowadzonych 

testach polowych  

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ i ich przyjęciu bez zastrzeżeń 

2. Specyfikacja techniczna zamawianego kultywatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ 

 i ich przyjęciu bez zastrzeżeń 

 

 

 

My niżej podpisani, oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego realizacji zadania 

inwestycyjnego pt.  

 

„Kultywator do kompleksowej , intensywnej uprany gleby” 

 

 

i przyjmujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data                       Podpisy Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na kultywator 

do kompleksowej, intensywnej uprawy gleby. 

 

1. Opis i wymagania techniczne 

 

                       -  zapotrzebowanie na moc w warunkach normalnych  do 315 KM       

                       -  szerokość robocza do 4,0 m 

                       -  czterorzędowa budowa ramy, do 24 cm odstęp między zębami w kultywatorze, 

                       -  konstrukcyjna głębokość pracy do 35 cm 

                       -  rama składana z wysokością 85 cm i ok.90 cm odstęp między zębami w rzędzie, 

                       -  wał dogniatający oponowy wypełniony o średnicy od 750-800mm plus wał do 

wyrównania  przestrzeni miedzy oponami, 

                       -  jednorzędowy system talerzy do równomiernego wyrównania przed wałem, 

         -  wysokość odchyłu zębów od 25 do 30 cm , ok. 500kg siła wyzwalająca, 

                      -  pióra odkładnic skręcone plus pióra odkładnic skrajnych, 

         -  ostrze redlic z metalu hartowanego, 

                      -  tylny zaczep w agregacie oraz doprowadzenie dwóch par wyjść hydraulicznych i 

gniazdka oświetleniowego, 

                      -  niezależny talerz skrajny, 

                       - agregat ciągniony, przystosowany do zaczepu ciągnikowego fi 40 mm 

                       -  agregat przystosowany do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z                                                                                                  

obowiązującymi przepisami ruchu drogowego 

 

Opcjonalnie uwzględnić: 

                     - znaczniki robocze przejazdu 

 



 

2. Udostępnienie i dostarczenie  maszyny na dwa dni testów polowych do Zakładu Nasienno Rodnego  

     Sobiejuchy, w terminie ustalonym przez Dyrektora Zakładu 

3  Dostawca zobowiązuje dostarczyć  agregat i  przeszkolić operatorów do 30.11.2018.  

Miejsce   dostawy: Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy. 

 

4. Gwarancja –firma dostarczająca zobowiązuje się do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

Usunięcia ewentualnych usterek  podczas okresu gwarancyjnego w ciągu 24h od  zgłoszenia.  W razie 

niespełnienia tego warunku za każdą godzinę zwłoki ZNR Sobiejuchy będzie obciążał dostawcę 

agregatu stawką netto  200zł/h. 

 

5. Płatności zasadnicza  do uzgodnienia, lecz nie prędzej niż przed dostawą maszyny. 

 

6. Ocena ofert: 

-cena 90%,  

-serwis i jego sprawność 10%, 

7. Oferty  wraz z projektem umowy uwzględniającej punkt 2 i 3 zapytania ofertowego prosimy 

składać w Zarządzie Danko w Choryni  lub w Dyrekcji ZNR Sobiejuchy z zamkniętych kopertach z 

adnotacją; „Oferta na kultywatora do kompleksowej, intensywnej uprawy gleby „. Termin składania 

ofert do 15.07.2018. 

 

8. Przetarg nie jest zamówieniem publicznym. 

 

9. Powiadomieni uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy do 30.09.2018  

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 


