
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 
 

„Zakup samochodu klasy SUV” 

  

 

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, Choryń 27 64-100 

Kościan dla Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki.  

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 – samochód osobowy klasy SUV. Termin realizacji zamówienia – 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia 15 grudnia 2019 r 

IV. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy 

1. Złożenie w Sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki bądź przesłanie na 

adres firmy oferty w terminie zakreślonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 15 luty 2019r. 

roku godz. 14.00, pisemnej oferty w zaklejonej ofercie opisanej nazwą zadania 

z dopiskiem „ZNR ŁAGIEWNIKI SAMOCHÓD” . 

2. Oferta powinna zawierać: 

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

b) Oferowaną cenę za wykonanie zadania inwestycyjnego. Oferowaną cenę należy 

przedstawić w kwocie netto, podatku VAT, kwocie brutto.  

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

wymagań zamawiającego. 

 

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 ŁAGIEWNIKI, 88-150 

Kruszwica 

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 najkorzystniejszą 

Kryterium wyboru oferty: cena -90%, warunki gwarancji 10%. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

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

b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 

c) do spotkania z wybranymi oferentami w celu uszczegłowienia oferty  

  

VI. Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych 

udziela Pan Paweł Madajewski – Dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego 

Łagiewniki: tel./fax 52 3515 228 kom.: 668 492 322. 



 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna samochodu klasy suv 

 

Opracował: Paweł Madajewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z/s w Choryni, 

ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY ŁAGIEWNIKI,  

88-150 Kruszwica 

Tel./Fax (52) 3515 228 

 

 

Specyfikacja techniczna samochodu osobowego klasy SUV 
 

 

Oczekiwane parametry techniczne i wyposażenie: 

  

1. Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019. Dopuszczalne jest 

oferowanie samochodu po demonstracyjnego lecz wyprodukowanego nie 

wcześniej niż w 2018r. oraz z przebiegiem nie więcej niż 5000 km 

2. Silnik benzynowy lub diesel o mocy nie mniejszej niż 130 KM 

3. Preferowany układ napędowy 4WD  

4. Skrzynia biegów automatyczna dopuszczalna manualna 6 biegowa 

5. Lakier metalik lub perła 

6. Klimatyzacja automatyczna 

7. Czujnik deszczu 

8. Światła mijania i drogowe w technologii led lub ksenon 

9. System Buetooth 

10. Czujniki parkowania przód i tył 

11. Kamerka cofania 

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać informacje: 

- okres gwarancji w miesiącach oraz jej warunki. W przypadku pojazdu demo 

informację od jakiego dnia płynie gwarancji. 


