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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 

„Zakup adapterów poziomych + tarcze (dwa walce) do rozrzutnika TYTAN 30” 

„Zakup adapterów poziomych + tarcze (trzy walce) do rozrzutnika TYTAN 36” 

 

 

1. Przedmiot zamówienia:   

➢ Adaptery poziome + tarcze (dwa walce) do rozrzutnika TYTAN 30 

➢ Adaptery poziome + tarcze (trzy walce) do rozrzutnika TYTAN 36 

 

  

2. Opis i wymagania techniczne: 

 

➢ fabrycznie nowe 

 

Dodatkowe wymagania brane pod uwagę przy wyborze ofert: 

 

➢ gwarancja co najmniej 24 m-ce 

➢ na przedmiot umowy zostaje udzielona rękojmia na okres 24 miesięcy od dnia wydania przedmiotu 

umowy, 

➢ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

➢ odległość punktu serwisowego od ZNR Modzurów  

➢ koszt dojazdu serwisu do ZNR Modzurów  

➢ czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia, przyjazd serwisu) 

➢ płatność za realizację zadania inwestycyjnego: 21 dni po dostawie (i odbiorze potwierdzonym 

protokołem odbioru) oraz doręczeniu faktury VAT. 

 

3. Zamawiający – DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan  

4. Tryb postępowania – przetarg, nie objęty przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Termin realizacji zamówienia – Preferowany termin dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 

17.08.2020r. 

 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić oferenci: 

 

1) Złożenie osobiście w Sekretariacie Zakładu Nasienno Rolnego Modzurów w Modzurowie bądź 

przesłanie za pomocą przesyłki listowej na adres Zakładu Nasienno Rolnego Modzurów w Modzurowie 

(skuteczna będzie data doręczenia przesyłki) pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie 

zakreślonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 03.06.2020r. (środa) do godz. 15.00, w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Adaptery i tarcze do rozrzutników TYTAN 30 i TYTAN 36”. 

2) Oferta powinna zawierać: 

a) Nazwę oferenta i jego adres oraz pełne dane rejestrowe, tj. KRS (jeżeli posiada), NIP, REGON, 

sposób reprezentacji, 

b) Opis adapterów  oraz oferowaną cenę, którą należy przedstawić w kwocie netto, wskazać podatek 

VAT oraz kwocie brutto. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w walucie polskiej 

(PLN), 

c) Termin realizacji zadania inwestycyjnego z ujęciem terminu realizacji dostawy, przy uwzględnieniu 

wymaganego przez Zamawiającego terminu określonego w punkcie 5 SIWZ, 
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3) Do oferty należy załączyć: 

a) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, 

b) Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (wydany nie później niż jeden tydzień przed 

złożeniem oferty), 

c) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego 

REGON, 

d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nadaniu 

numeru NIP, 

e) Warunki gwarancji. 

4) Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

 

7. Opis sposobu dokonywania oceny złożonych ofert: 

1) Otwarcie ofert odbędzie się w terminie 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składnia ofert w 

siedzibie Zakładu Nasienno Rolnego Modzurów w Modzurowie, ul. Słowackiego 9, Modzurów, 47 

- 411 Rudnik, 

2) Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Zarząd DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w 

Choryni, 

3) Najważniejszym kryterium wyboru oferty będzie cena brutto oraz warunki serwisu gwarancyjnego, przy 

jednoczesnym spełnieniu całokształtu warunków określonych w SIWZ, 

4) Odrzucona zostanie oferta w przypadku nie spełnienia warunków określonych w SIWZ. 

 

8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona oferentowi, który uzyska najkorzystniejszą ocenę 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1) zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonania wyboru (art. 703 §2 kc),  

2) unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podawania przyczyny. W związku z 

unieważnieniem postępowania wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia, w tym zwrotu 

kosztów przygotowania oferty. 

10. Zamawiający nie przewiduje formy odwołania od decyzji o wyborze oferty. 

11. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, 

wykonawca którego ofertę wybrano winien skontaktować się z Zamawiającym w celu dokonania 

niezbędnych uzgodnień, w tym ustalenia treści i terminu zawarcia umowy. 

12. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający 

wybierze ofertę spośród pozostałych ofert. 

13. Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Jan Staroń – 

Dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów w Modzurowie: tel./fax (032) 410 65 22. 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 
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