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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na 

Gniotownik z prasą silosującą do gniecenia i 

pakowania ziarna kukurydzy oraz zbóż w rękawy 

foliowe  

  

(ZNR Kopaszewo,64-010 Krzywiń) 

Przetarg nie jest zamówieniem publicznym 

 

1. Opis i wymagania techniczne: 

 

o maszyna fabrycznie nowa lub powystawowa 

o wydajność od 15 do 40 ton na godzinę pracy, 

o zapotrzebowanie mocy do 160 KM przy wydajności 40t/h, 

o adapter tunelowy do zakiszania ziarna w rękawach foliowych 6-6,5΄(rękaw o 

średnicy 1,80- 1,95m), 

o kosz zasypowy o szerokości min. 2,8m i objętości powyżej 3m3 pozwalający na 

swobodne zasypanie materiałem jednorazowo łyżką objętościową o 

pojemności 2,5 m3, 

o walce: utwardzane, frezowane z ilością 9-10 rowków na cal, poruszające się z 

różnymi prędkościami w celu uzyskania jak najdrobniejszej frakcji materiału, 

o regulacja ilości podawanego ziarna i docisku walców gniotownika, 

o bezpiecznik zabezpieczający wały przed kamieniami, 

o sonda do pobierania próbek,  

o hydraulicznie regulowane, tarczowe hamulce do ustawiania siły nabicia w 

rękawie, 

o wał przekaźnika mocy, 

o aplikator do środków zakiszających, 

o podest do zbiornika z środkiem zakiszającym, 

o zaczep kulowy K80, 

o elementy spełniające wymogi ruchu drogowego, 

o instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części, 

o gwarancja: minimum 2lata 
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2.  Dostawca zobowiązuje dostarczyć Gniotownik z prasą silosującą do gniecenia i 

pakowania ziarna kukurydzy oraz zbóż w rękawy foliowe oraz przeszkolić 

operatorów do 20.09.2019r. 

Miejsca dostawy: ZNR Kopaszewo,64-010 Krzywiń(warsztat mechaniczny). 

 

3. Gwarancja – firma dostarczająca zobowiązuje się do serwisu gwarancyjnego i 

pogwarancyjnego. Usunięcie ewentualnych usterek podczas okresu gwarancyjnego w 

ciągu 24h od zgłoszenia  

 

4. Płatność po zrealizowaniu zamówienia. 

 

5. Ocena ofert: 

o Cena  95%, 

o Opinia użytkowników 2,5%, 

o Marka 2,5% 

 

6. Oferty wraz z projektem umowy uwzględniającej punkt 3 zapytania ofertowego 

prosimy składać w Dyrekcji ZNR Kopaszewo w zamkniętych kopertach z adnotacją; 

,,Oferta na Gniotownik z prasą silosującą do gniecenia i pakowania ziarna 

kukurydzy oraz zbóż w rękawy foliowe.’’ Termin składania ofert do 26.08.2019 

 

7. Przetarg nie jest zamówieniem publicznym. 

 

8. Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 

9.09.2019r. 

 

9. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu nie jawnym. 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

11. Zamówienie dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert w celu omówienia. 


