
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 ds. produkcji DANKO 
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 z dostawą we wskazane 
miejsce, montaż, uruchomienie, szkoleniem dla obsługi, dokumentacja  agregatu prądotwórczego 
stacjonarnego  na potrzeby Oddziału Firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. – jako zasilanie awaryjne 
obiektów gospodarskich gospodarstwa Krowiarki. 
 
Planowane miejsce montażu zespołu agregatu awaryjnego : 
Gospodarstwo Krowiarki Zakładu Nasienno-Rolnego  Modzurów Danko H.R. Sp. z o.o.,  
ul. Kasztanowa 11, 47-480 Pietrowice Wielkie 
Planowany termin składania ofert : do dnia 15.07.2019 , realizacji zamówienia : 31.08.2019  
 
Realizowany projekt zakłada zakup  zespołu prądotwórczego, ogólnie : 
 
Zespół o mocy nominalnej ciągłej PRP 250 kVA , wersja zabudowana  ( obudowa hermetyczna jako 
kontener oryginalny dla agregatu awaryjnego ale nie jako tzw. kontener morski przystosowany ) , 
AVR trójfazowy, zespół agregatu awaryjnego wyposażony w układ automatyki SZR. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania i zamówienia jest zawarty na kolejnych stronach SIWZ        
jako Załączniki :  
 

                      Zał. 1. Wymogi przepisów , norm którym odpowiada produkt Agregat Prądotwórczy  
                                  sprzedawany  na rynek  Polski. 
                     Zał. 2. Wymagania techniczne dla Agregatu Prądotwórczego  . 
                     Zał. 3. Wymagania Ogólne zespołu wraz z opcjami wyposażenia dodatkowego 
                     Zał.  4. Wymagania szczegółowe techniczne dla silnika i prądnicy 
                     Zał.  5. Oczekiwane warunki gwarancji i zasady serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 
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IV. ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEJ PISEMNEJ OFERTY : 
 
1. Oferta powinna zawierać wypełnione załączniki 1-5. 
2. Oferta powinna zawierać potwierdzenie o niezaleganiu składek / opłat wobec ZUS i Urzędu 

Skarbowego. 
3. 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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