
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 
 

„Zaprojektowanie i montaż wentylatorów poziomych na oborze” 

  

 

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 – zaprojektowanie i montaż wentylatorów. Zamawiający oczekuje, 

aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia  30 września 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 31 lipca 2020 r. 

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

z dopiskiem „ZNR ŁAGIEWNIKI – WENTYLATORY DO OBORY”. 

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. 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 zamawianych 

wentylatorów. 

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 10 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 instalacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 instalacji  

 
 

 

Zamawiający wymaga od oferenta: 

▪ wykonanie projektu doboru wentylatorów poziomych w celu zapewnienia 

ruchu powietrza na oborze o wymiarach długość 85 metrów szerokość 30 

wysokość 10 metrów w ZNR Łagiewniki, 

▪ przedstawienia własnej koncepcji odnośnie wielkości, ilości i 

rozmieszczenia wentylatorów by zapewnić odpowiedni klimat w budynku 

▪ dostarczenia nowych wentylatorów według zaoferowanej i 

zaakceptowanej przez zamawiającego propozycji 

▪ wykonanie montażu wentylatorów wraz instalacją elektryczną 

wyposażony w moduł automatycznego sterowania pracą wentylatorów w 

zależności od temperatury 

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać informacje: 

- okres gwarancji w miesiącach oraz jej warunki. 

 


