
 

 
 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

na prasowanie słomy i siana w ZNR Kopaszewo, w 

sezonie 2019r. 

Przetarg nie jest zamówieniem publicznym 

 

1. Opis i wymagania techniczne: 

 

• prasowanie słomy i siana prasą rolującą zmienno-komorową, 

 

• prasowanie słomy prasą kostkującą zmienno-komorową, 

 

• minimalne owinięcie siatką balotu 3 razy, 

 

• pokrycie siatką na całej szerokości balotu – do samych krawędzi, 

 

• w przypadku uszkodzeń balotów lub kostek na polu w wyniku złego 

sprasowania, usługodawca zobowiązany jest o ponowne sprasowanie 

materiału bez dodatkowych kosztów, 

 

• baloty o następujących średnicach 180cm, 160cm, cenę dla każdej średnicy 

podajemy osobno w kwocie netto za sztukę, 

 

• kostki o wymiarach szer. 130cm. Wys. 70cm, dł. 170-200cm podać cenę  

w kwocie netto za sztukę, 

 

• odpowiednie zgniecenie masy, zapewniające składowanie na otwartej 

przestrzeni w stogach, 

 

• podjęcie prasowania w okresie żniw i sianokosów w ciągu 2 godzin od 

telefonicznego powiadomienia na wskazany numer usługodawcy, 

 

• przed każdy zjazdem z pola informacja do kierownika danego gospodarstwa o 

ilości wykonanych balotów lub kostek, a po jego weryfikacji ilości sztuk pisemne 

potwierdzenie na odpowiednik druku, 



 

 
 

 

• paliwo po stronie usługodawcy, 

 

• siatka i sznurek po stronie usługodawcy, 

 

• do prasowania słomy zbóż i siana trzeba dysponować minimum dwiema 

prasami, 

 

• do prasowania prasą rolującą zmienno-komorową areał ok. 50 ha łąk(baloty o 

średnicy 160cm),   ok. 580 ha zbóż w tym 20% areału-baloty 160cm, 80% areału-

baloty 180cm koszonych kombajnami z rotorowym systemem młócącym, 

 

• do prasowania prasą kostkującą zmienno-komorową areał ok. 80 ha. Zbóż, 

 

• usługodawca - firma, która wykona określoną usługę dla Danko Hodowla Roślin 

Sp. z o.o z/s w Choryni ZNR Kopaszewo, 

 

• usługobiorca - Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w Choryni ZNR Kopaszewo 

zlecająca wykonanie określonej usługi przez podmiot zewnętrzny. 

 

2. Usługodawca zobowiązuje się podstawić prasę i podjąć pracę w ciągu 2 godzin od 

telefonicznego powiadomienia w okresie od 15.06.2019 do końca żniw 2019r. 

 

3. Gwarancja – firma wykonująca usługę zobowiązuje się do udzielenia gwarancji  

i rękojmi na siatkę , sznurek i  trwałość balotów oraz kostki na okres 12 m-cy 

 

4. Płatność – faktura wystawiana, dwa razy w miesiącu z 14 dniowym okresem płatności, 

 

5. Ocena ofert: 

 

- cena 90%, 

- czas reakcji na zgłoszenie potrzeby prasowania 10 % 

 

6. Oferty prosimy składać w Zarządzie Danko w Choryni lub w dyrekcji ZNR Kopaszewo w 

zamkniętych kopertach z adnotacją; ,,Prasowanie słomy ZNR Kopaszewo’’. 

Termin składania ofert do 10.06.2019r. 

 

7. Przetarg nie jest zamówieniem publicznym. 

 



 

 
 

8. Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 

14.06.2019r. 

 

9. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert. 


