
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

AGREGAT UPRAWOWY  

 

- szerokość robocza min. 3 m , 

- zapotrzebowanie mocy ciągnika do 100 KM, 

- typ zaczepu -TUZ  

- napęd maszyny - WOM 

- włóka,  

- maszyna aktywna doprawiająca noże pionowe aktywne, 

- wał krusząco-gniotący typu Packer, 

- regulacja głębokość uprawy, 

- komponenty maszyny wykonane ze stali trudnościeralnej, 

- przekładnia z dwoma wałkami wyjściowymi, 

- amortyzator osłony bocznej, 

- samoregulująca osłona boczna, 

- wał przegubowy ze sprzęgłem. 

- instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, 

- certyfikat CE (WE) 

- dokumentacja techniczna 

- szkolenie personelu obsługującego, 

- gwarancja co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia i uruchomienia sprzętu, 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

- dostarczenie sprzętu loco ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka, w terminie do 15.05.2019 

I. Wymagania brane pod uwagę przy wyborze ofert: 

 

- cena – 90 %  

- odległość punktu serwisowego od ZHR O/ Laski – 5% (koszt dojazdu serwisu do ZHR O/ Laski) 

- czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia, przyjazd serwisu) – 5% 

 
  



 
II. Upoważnioną osobą do kontaktu ze Sprzedawcą jest:  

-  Mirosław Pojmaj, tel. 48 667 21 05/ kom. 605 697 520  

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin O/ Laski, ul. Wjazdowa 1, 05-660 

Warka lub mailowo na adres zhrlaski@danko.pl do dnia 31.01.2019, najlepiej na formularzu 

ofertowym dołączonym do ogłoszenia. 

2. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo   

Zamówień Publicznych.  

3. Zaleca się aby sprzedawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do    

przygotowania oferty.  

4. Ofertę należy napisać w języku polskim, w wersji drukowanej. Oferta musi być podpisana przez 

upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy  

5. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Sprzedawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

7. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto z podatkiem od towarów i usług VAT na 

formularzu ofertowym.  

8. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem   

    terminu składania ofert.  

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

10. Ze Sprzedawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa.  

11. Płatność za realizację zadania inwestycyjnego: 14 dni po dostawie (i odbiorze 

    potwierdzonym protokołem odbioru) oraz doręczeniu faktury VAT. 

 

 

Opracował: Mirosław Pojmaj 

 


