
 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Na ciągnik rolniczy o mocy 100-120 KM 

ZNR Kopaszewo 

(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym) 

 

I. Opis i wymagania techniczne: 

1. Maszyna fabrycznie nowa 

2. moc znamionowa 100-120 KM 

3. Wysokość ciągnika ok. 256 [cm]  

4. Szerokość ciągnika całkowita ok. 215 [cm] 

5. Dolny zaczep z otworem  

6. Zaczep górny transportowy automatyczny regulowany 

7. Kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją 

8. Fotel amortyzowany pneumatycznie 

9. 3 prędkości WOM(540/540E/1000) 

10. hamulce pneumatyczne jedno i dwu obwodowe 

11. Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby 

12. Skrzynka narzędziowa 

13. Baza serwisowa autoryzowanego dilera 

14. Uruchomienie 

15. Gwarancja 12 miesięcy. Prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 

16. Czas usunięcia awarii lub podstawienie ciągnika zastępczego 

17. System monitorowania ciągnika/lokalizacja, zużycie paliwa, prędkość, czas pracy/ przez właściciela 

Dostawca zobowiązują dostarczyć ciągnik i przeszkolić operatora do 18.12.2020r. 

Miejsce dostawy: Warsztat Mechaniczny Kopaszewo. 

 

 



II. Informacje ogólne: 

1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z     

napisem „Ciągnik rolniczy”. 

2. Sprzedawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 

przetargu. 

3. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: 

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo, 64-010 Krzywiń, 

woj. Wielkopolskie, tel. 65 517 81 70. 

4.Osobą upoważnioną do kontaktu ze Sprzedającym jest: Pan Tadeusz Spurtacz tel. 604 131 355,                           

Pan Zbigniew Maćkowiak tel.604 131 363. 

5. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. do dnia 23.10. 2020r.                  

do godziny 15:00 

6. Zaleca się aby Sprzedawca zgromadził wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty. 

7. Ofertę należy napisać w języku polskim, na komputerze. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego 

przedstawiciela Sprzedawcy. 

8. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i parafowane przez 

Sprzedawcę. 

9. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:                                                                                               

a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, że Sprzedawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że 

profil działania Sprzedawcy odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę 

upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Sprzedawcy. Dokument musi być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                            

b/ Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków 

/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/.                                                

c/ Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne/wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/.  

10. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

11. Zamawiający wystawi zamówienie Sprzedawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

12. Cenę należy określić w wysokości netto i brutto z podatkiem od towarów i usług VAT  na formularzu 

ofertowym. Prosimy również o informację czy istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

14. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:                                 

Cena  -  90%                                                                                                                                                    

Serwis - 5%                                                                                                                                                     

Odległość serwisu od Zamawiającego - 5%                                            

     


