
                     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

                           dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

 - budowa i montaż nowej linii do czyszczenia nasion o wydajności 5t/h. 

I.  PRZEDMIOT PRZETARGU. 

 

1.  Opis i wymagania techniczne – nowa linia do czyszczenia nasion. 

 

a) Wialnia o parametrach czyszczenia wstępnego 50 t/h, czyszczenia dokładnego 25 t/h  

i czyszczenia siewnego 5 t/h. 

b) Tryjer o regulowanych obrotach bębnów dodatkowo wyposażony w falownik. 

c) Podnośniki kubełkowe i taśmociągi ocynkowane.  

d) Pełne odpylenie. 

e) Rury transportu grawitacyjnego fi – 150, łączone na opaski.  

f) Kolana bez spawów, wytłaczane, łączone na opaski. 

g) Stół grawitacyjno – pneumatyczny z pamięcią ustawień. 

h) Wszystkie urządzenia techniczne połączone w pełną automatykę. 

Ponadto wymagane jest: 

a) Wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu: 

- koncepcji technologicznej w postaci graficznej i opisowej dołączonej do oferty na dzień 

jej złożenia, 

- projektu technologicznego przedmiotowego zadania inwestycyjnego na dzień jego 

zakończenia. 

b) Przygotowanie, przedstawienie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów 

zainstalowanych urządzeń takich jak: 

- katalogi i instrukcje obsługi, 

- stosowne certyfikaty, 

- świadectwa dopuszczające do eksploatacji. 

c) Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej. 

d) Uruchomienie nowej linii do czyszczenia nasion, przeszkolenie pracowników (pisemny 

dokument) oraz przekazanie instrukcji w formie ustnej i pisemnej. 

 

 

 

II. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI. 

 

Do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 

 

III. GWARANCJA. 

 

- Wymagany okres gwarancji na wykonane prace oraz zamontowane urządzenia  

   minimum 36 miesięcy. 

 

IV. PŁATNOŚC ZASADNICZA. 

 

- do uzgodnienia, 

 

 

 

 



V. PRZYGOTOWANIE OFERTY.  

 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, maszynowo lub 

ręcznie niezmywalnym atramentem. 

2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym  

i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo  

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, określające jego zakres. 

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby lub osób uprawnionych. 

4. Oferta powinna zawierać. 

a) Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1), w którym należy określić cenę  

w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu  

(zał. nr 2). 

c) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

d) Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

e) Aktualne zaświadczenie właściwego zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

f) Koncepcję technologiczną niniejszego zadania inwestycyjnego w formie graficznej  

i opisowej. 

g) Pełnomocnictwo osoby uprawnionej do podpisu w przypadku występowania  

w postępowaniu upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

 

VI. SKŁADANIE OFERT. 

 

1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub 

przesłać na adres: 

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. 

Zakład Nasienno – Rolny w Dębinie 

82 – 230 Nowy Staw 

w  terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 14.00. 

2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem: „ ZNR Dębina – nowa 

linia do czyszczenia nasion”. 

 

 

VII. OTWARCIE OFERT. 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty wyznaczonej jako termin 

składania ofert na posiedzeniu niejawnym. 

2.  W celu wyboru Wykonawcy wszystkie oferty zostaną przeanalizowane pod względem 

formalnym, kryteriów oceny ofert, gwarancji oraz kwalifikacji i wiarygodności 

wykonawców. 

3. Analizy i oceny złożonych ofert dokona komisja przetargowa na posiedzeniu poufnym. 

 

 

 



VIII. KRYTERIA OCENY. 

 

1. Cena – 90%. 

2. Serwis i reakcja serwisu – 10%. 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Rozstrzygnięcie postępowania. 

a) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia kryteriów 

przyjętych w postępowaniu spośród ofert spełniających wymagania SIWZ. 

b) Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została przyjęta. 

c) Zamawiający nie przewiduje formy odwołania od decyzji wyboru oferty. 

2. Unieważnienie postępowania. 

a) Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania 

przyczyny. W związku z unieważnieniem postępowania wykonawcom nie 

przysługują żadne roszczenia, w tym zwrotu kosztów przygotowania oferty. 

b) O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, 

którzy złożyli oferty. 

3. Zawarcie umowy. 

a) Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po złożeniu 

przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

b) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy 

lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

4. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: 

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. 

Zakład Nasienno – Rolny w Dębinie 

82 – 230 Nowy Staw 

Osobami upoważnionymi do kontaktu są: 

- Sławomir Gawełek tel. 885 026 679 

- Tomasz Jendrajczyk tel. 608 108 093. 

  

 

                                                                                                                                                                                                


