
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 
 

„Dostawa ładowarki teleskopowej o mocy co najmniej 120 KM, zgodnie z 

specyfikacją techniczną” 

  

 

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

 

I. Zamawiający – DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno-

Rolny Łagiewniki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  88-150 Kruszwica  , 

godziny urzędowania 7.00-15.00  

II. Tryb postępowania – konkurs ofert, nie objęty przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

III. Przedmiot zamówienia – dostawa ładowarki. Zamawiający oczekuje, aby zamówienie 

zostało zrealizowane do dnia  30 lipca 2020 roku  

IV. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy 

1. Złożenie w Sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki bądź przesłanie na 

adres firmy oferty w terminie zakreślonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 22 czerwca 

2020 r. do godz. 14.00, pisemnej oferty w zaklejonej ofercie opisanej nazwą zadania 

z dopiskiem „ZNR ŁAGIEWNIKI - ŁADOWARKA”. 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) Nazwę oferenta i jego adres oraz pełne dane, tj. NIP, REGON, sposób reprezentacji 

b) Oferowaną cenę za wykonanie zadania inwestycyjnego (dostawa ładowarki). 

Oferowaną cenę należy przedstawić w kwocie netto, podatku VAT, kwocie brutto.  

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

wymaganego przez Zamawiającego terminu określonego w punkcie IV SIWZ 

d) Informacje dodatkowe wynikające ze specyfikacji technicznej zamawianej 

ładowarki. 

3. Do oferty należy załączyć: 

a) Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru 

Sądowego (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem oferty) 

b) Poświadczoną o zgodności z oryginałem, kserokopię zaświadczenia o nadaniu 

numeru statystycznego REGON 

c) Poświadczoną o zgodności z oryginałem, kserokopię zaświadczenia z Urzędu 

Skarbowego o nadaniu numeru NIP 

 

 

V. Opis sposobu dokonywania oceny złożonych ofert: 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składnia 

ofert w siedzibie ZAKŁADU NASIENNO-ROLNEGO ŁAGIEWNIKI, DANKO 

HR sp. z o.o. z/s w Choryni, 88-150 Kruszwica 



2. Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Zarząd Spółki DANKO HR Sp. 

z o.o. z siedzibą w Choryni 

3. Spośród złożonych ofert Komisja wytypuje oferentów do prowadzenia z nimi 

dalszych ofert i negocjacji 

4. Kryterium wyboru oferty będzie 100 % cena netto 

5. Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia 

ofert. Niezależnie od powyższego uczestnicy przetargu zostaną pisemnie 

powiadomieni o jego wyniku, albo też o zamknięciu przetargu bez dokonania 

wyboru. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a) zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc)  

b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 

7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustali z wybranym oferentem 

termin podpisania umowy, nie później niż w ciągu 7 dni.  

8. Osoba kontaktowa Paweł Madajewski tel 668 492 322 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna zamawianej ładowarki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z/s w Choryni, 

ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY ŁAGIEWNIKI,  

88-150 Kruszwica 

Tel./Fax (52) 3515 228 

 

 

Specyfikacja techniczna zamawianej ładowarki teleskopowej 

 
 

 

Oczekiwane parametry techniczne: 

▪ maszyna fabrycznie nowa 

▪ rok produkcji: 2020 lub 2019 

▪ silnik o mocy co najmniej 120 KM 

▪ udźwig co najmniej 3,5 tony na wysokość co najmniej 6,7 metra 

▪ napęd 4x4 z możliwości a jazdy w systemie psi chód, skręt kół przeciwstronny 

▪ skrzynia biegów mechaniczna o co najmniej 5 biegów do przodu/ co najmniej 2 

do tyłu 

▪ prześwit minimum 0,4 metra 

▪ pompa hydrauliczna o wydatku co najmniej 140 l/min - 260 bar 

▪ kabina z ogrzewaniem i układem klimatyzacyjnym 

▪ sterowanie funkcjami hydraulicznymi za pomocą joysticka 

▪ siedzenie pneumatyczne 

▪ światła przystosowane do poruszanie się po drogach publicznych 

▪ światła robocze z przodu i z tyłu w technologii led 

▪ wycieraczka na przedniej, bocznej i tylnej szybie  

▪ regulowana kolumna kierownicy 

▪ gniazdo elektryczne do przyczep 

▪ dwa pojedyncze gniazda hydrauliki na wysięgniku do osprzętów 

▪ zaczep transportowy 

▪ wentylator z systemem zmiany kierunku obrotów. 

▪ Radio 

▪ Układ centralnego smarowania maszyny 

▪ Osprzęt 

- widły do palet 

- przejściówka do przyłączy narzędzi od ładowarki JCB 530-70 

- łyżka budowlana ( z zębami) o pojemności około 900 litrów 

- łyżko krokodyl 

- przystawka do układania bel słomy o dwóch zębach w układzie poziomym 

- chwytak do balotów foliowanych 

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać informacje: 

- okres gwarancji w miesiącach oraz jej warunki. 



- czas reakcji serwisu – podać w godzinach, 

- koszt dojazdu serwisu do ZNR  Łagiewnik, 

 


