
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z/s w Choryni 

Zakład Hodowli Roślin  

Choryń 27, 64-000 Kościan 

 

Zaprasza do złożenia ofert na zakup  

„Dwóch przyczep ciągnikowych”  

 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin O/Laski, ul. 

Wjazdowa 1, 05-660 Warka lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym 

terminie do 29.03.2019 r. do godziny 15:00  lub przesłać pocztą elektroniczną 

na adres: zhrlaski@danko.pl  

 

Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo;  

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny  

- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami  

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.  

 

I. Przedmiot przetargu:  

 

2 przyczepy ciągnikowe  o następujących parametrach:  

 

Przyczepa nr 1 typu tandem: 

 

- ładowność – 12ton 

- wymiary skrzyni ładunkowej 510x240x120(2x60) 

- ogumienie 520/50-17 

- wywrot trójstronny  

- instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa 

- koło zapasowe bez stelaża  

- hydrauliczna stopa podporowa 

- osłony świateł 

- obracany dyszel (zaczep oczko) 

- stelaż + plandeka 



- podłoga 4mm grubości 

- centralnie otwieranie ścian skrzyni - wysyp dolny 

- spinki międzyburtowe 

- dostarczenie sprzętu loco ZHR O/ Laski, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka 

- gwarancja: minimum 12 miesięcy  

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

 

Przyczepa nr 2: 

- ładowność do 7,2t 

- wymiary skrzyni ładunkowej 5,0x2,1x0,5 

- ogumienie 340/55-16 

- wywrot dwustronny 

- koło zapasowe 

- sprężyny burt 

- dostarczenie sprzętu loco ZHR O/ Laski, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka  

- gwarancja minimum 12 miesięcy 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

II.   Informacje ogólne 

1. Sprzedawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 

Warunków Przetargu. 

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy 

kierować na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Filia Laski ul. 

Wjazdowa 1, 05-660 Warka 

3. Upoważnione osoby do kontaktu ze Sprzedawcą są : 

a/ Mirosław Pojmaj tel. – 605 697 520  miroslaw.pojmaj@danko.pl 

b/ Andrzej Hołownia tel. – 601 698 370  andrzej.holownia@danko.pl  

4. Zaleca się aby Sprzedawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty 

5. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze. Oferta 

musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy. 

6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 



7. Zamawiający udzieli zamówienia Sprzedawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą . 

8. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto z podatkiem od towarów i usług 

VAT na formularzu ofertowym. Prosimy również o informację czy istnieje możliwość 

rozłożenia płatności na raty  

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

      Cena 100% 

 

III. Wymagany termin realizacji : do 15.05.2019 

 

 

                                                                  

 ZATWIERDZIŁ   


