
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Na realizację zadania inwestycyjnego pt.  

„Zakup pneumatycznego rozsiewacza nawozu”  

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, 64-000 

Kościan  dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział Laski, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka.  

 

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 – pneumatycznego rozsiewacz nawozu.  Termin realizacji 

zamówienia – Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia 28 

czerwca 2019 r. 

  

IV. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy  

1. Złożenie w Sekretariacie DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 

64-000 Kościan bądź przesłanie na adres firmy oferty w terminie określonym w ogłoszeniu, 

tj. do dnia 29 marca 2019 r. roku godz. 14.00, pisemnej oferty w zaklejonej kopercie 

opisanej nazwą zadania z dopiskiem „ZHR Choryń, siewnik nawozowy”.  

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.  

d) Warunki gwarancji 

 

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 ZHR Choryń, 64-000 Kościan  

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 omówienia oferty  

 

VI. Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udziela  

Mirosław Pojmaj – Główny Hodowca w Zakładzie Hodowli Roślin O/ Laski, tel./fax 48 667 

21 05, 48 667 31 39,  kom.: 605 697 520.  

 

 

 

 



Specyfikacja techniczna pneumatycznego rozsiewacza nawozów 

  

Oczekiwane parametry techniczne: 

 

 
Opracował: Mirosław Pojmaj 

-          Pneumatyczny system dystrybucji nawozu  

-          Szerokość wysiewu:12 metrów  

-          Mechanicznie składane ramiona 3 segmentowe  

-          Dystrybucja różnych rodzajów nawozów (różna wielkość granuli) 

-          Elektroniczna regulacja wysiewu  

-          16 elementów dozujących nawóz z możliwością ustawienia: góra / dół 

-          wielkości zbiornika na nawóz: 500-600 kg 

-          Możliwość automatycznego testu wysiewu podczas postoju 

-          Regulacja dawki wysiewu przy pomocy elektronicznego terminala 

-          Zakres dawkowania nawozu od 30 do 400 kg/ha. 

-          Automatyczne dostosowanie dawkowania nawozu do prędkości jazdy za pomocą koła         

           kopiującego  

-          Plandeka ochronna na zbiornik nawozowy 

-          Oświetlenie drogowe 

-          Kompatybilny z ciągnikiem New Holland TD5.85 

 

Pozostałe wymagania: 

 

-          Dostarczenie siewnika loco 05-660 Warka, ul. Wjazdowa 1 

-          Instrukcja obsługi w języku polskim 

-          Szkolenie operatora  


