
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : 
 
 

I. Nazwa i adres firmy, siedziba główna : 
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Choryń 27,  
64-000 Kościan  
NIP : 698-00-11-233 
 
Dane Oddziału składającego zamówienie : 
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s Choryń 
Oddział : Zakład Nasienno Rolny Modzurów w Modzurowie 
                 47-411 Modzurów , ul. Słowackiego 9 
                 Tel : 32-410 65 23 , znrmodzurow@danko.pl 
                 NIP : 698-00-11-233 
 

II. TRYB POSTĘPOWANIA : 
Postępowanie zapytania ofertowego i zakup są prowadzone według regulaminu wewnętrznego  
Firmy DANKO  Hodowla Roślin Sp. z o.o.   
Tryb postępowania nie jest przetargiem publicznym. 
 
Skład komisji oceny ofert : 
1. Jan Staroń                  – Dyrektor DANKO ZNR Modzurów 
2. Zbigniew Możdżeń   – Kierownik DANKO ZNR Modzurów 
3. Hubert Matuszak     – Dyrektor DANKO ds. produkcji  
4. Marek Szłapka           – Specjalista DANKO ds. budowlanych 
5. Jarosław Orylski       – Główny Energetyk DANKO H.R. 

 
Osoba do kontaktów w związku z tym postępowaniem , udzielanie informacji –  
Jarosław Orylski , 885-114 117, jaroslaw.orylski@danko.pl        
 

III. OPIS  PRZEDMIOTU ZAPYTANIA : 
Przedmiotem zapytania ofertowego i zamówienia jest  łącznie : zakup transformatora Sn / nn                
z dostawą we wskazane miejsce, transformator napełniony olejem, wyposażony w stosowne 
niezbędne wyposażenie, z dokumentacją , transformator  do zabudowy w sieci dystrybucyjnej Tauron 
Dystrybucja S.A. . 
 
Planowane miejsce dostawy  : 
Gospodarstwo Krowiarki Zakładu Nasienno-Rolnego  Modzurów Danko H.R. Sp. z o.o.,  
ul. Kasztanowa 11, 47-480 Pietrowice Wielkie 
Planowany termin realizacji zamówienia : 31.08.2019 

 
Realizowany projekt zakłada zakup  transformatora , ogólnie : 
Transformator rozdzielczy Sn / nn z izolacją papierowo - olejową, dla sieci o napięciu Sn = 15,75 kV,  
Moc Znamionowa transformatora = 400 kVA , wersja Alu/Alu .  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania i zamówienia jest zawarty na kolejnych stronach SIWZ        
jako Załączniki :  
 

                      Zał. 1. Wymagane podstawowe , parametry transformatora SN / nN . 
                      Zał. 2. Wymagania dodatkowe dla transformatora . 
                     Zał. 3. Wymagania konstrukcyjne dla transformatorów w izolacji olejowej , Wyposażenie i  
                                 osprzęt, Tabliczka znamionowa, Dokumentacja - wg. Standardu technicznego Tauron S.A. 
                                  dla transformatorów Sn / nN. 
                     Zał.  4. Dokumenty , Normy związane i wymagania jakościowe wg. Zał. 1 do Standardu technicznego  
                                 Tauron S.A. dla transformatorów Sn / nN . 
. 
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                     Zał.  5. Oczekiwane warunki gwarancji i zasady serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
 
 

IV. ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEJ PISEMNEJ OFERTY : 
 
1. Oferta powinna zawierać wypełnione załączniki 1, 2, 5.  
2. Informację, potwierdzenie  spełnienia wszystkich / wskazanie spełnienia częściowych  

wymogów określonych w Zał. 3 i 4 - należy zaznaczyć w tekście które warunki spełnia. 
3. Oferta powinna zawierać potwierdzenie o niezaleganiu składek , opłat wobec ZUS i Urzędu 

Skarbowego. 
4. Wyciąg z CEIDG lub kopię KRS. 

 
V. OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU :  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Sprzedający - Wykonawcy potwierdzający 
spełnienie warunków : 
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności , tam gdzie odpowiednie    

przepisy wymagają obowiązek ich posiadania. 
b. Posiadają niezbędną wiedzę, kompetencje, doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania tego zadania. 
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej bezpieczeństwo realizacji 

zamówienia. 
 

VI. WARUNKI OCENY  OFERTY :  
Składający zapytanie ofertowe informuje że przedmiotem oceny i wyboru będą : 
1. Cena, termin i forma płatności. 
2. Wyposażenie stałe i opcjonalne – dostępność i cena. 
3. Zasady gwarancji i serwisu. 
4. Termin realizacji. 

 
VII. Termin , adres  składania pisemnej oferty :  

do dnia :  15.07.2019 
Adres składania oferty : DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Choryń 27 , 64-000 Kościan 
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