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Danko HR Sp. z o.o. z/s w Choryni 

Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo 

Kopaszewo 47, 

64-010 Krzywiń 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup: 

Podnośnik kubełkowy z koszem zasypowym  

dla ZNR Kopaszewo 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

 dostawa, montaż (wybudowanie od podstaw, łącznie z robotami ziemno-
fundamentowymi) kosza zasypowego o wymiarach ok. 3,0 x3,0 x3 [m]. 

 dostawa i montaż urządzeń transportu poziomego i pionowego o wydajności ok. 
50t/h dla zboża wraz z pomostami i drabinami niezbędnymi do obsługi tych 
urządzeń. 

 Modernizacja (dostosowanie) istniejącego systemu odpylania. 
 Podłączenie wszelkich instalacji elektrycznych  do istniejącej sieci energetycznej. 
 Przeszkolenia załogi oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wybudowanych 

urządzeń, maszyn, instalacji. 
2. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Roboty ziemne 

Zakres głównych ziemnych prac obejmuje: 

 Rozbiórka istniejących posadzek, fundamentów, betonów 
 Wykonanie pod kosz fundamentów, płyty betonowej 

b) Kosz zasypowy 
 Wykonanie wanny stalowej pod kosz zasypowy o wymiarach ok. 3,0 x 3,0 

x 3 [m]. 
c) Urządzenia transportowe 
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 Dostawa i montaż podnośnik kubełkowy P-40 o wydajności ok. 50t/h dla 
zboża, wysokość podnośnika ok. 10m 

 Dostawa i montaż pomost obsługowy z drabiną 
 Dostawa i montaż przenośnik ślimakowy Ø140mm – długość 8mb 
 Dostawa i montaż rura do transportu grawitacyjnego Ø200mm – długość 

18mb. 
 Dostawa i montaż drobne konstrukcje podporowe  
 Dostawa i montaż przewody aspiracyjne Ø450mm – długość 7mb. 
 Modernizacja, przystosowanie obecnych urządzeń, przenośników, rur. 

d) Instalacja elektryczna 
 Wykonanie i montaż instalacji elektrycznej dla nowych urządzeń  

e) Uruchomienie  
f) Przeszkolenie pracowników zakładu do prawidłowej obsługi urządzeń 
g) Udzielenie min. 2 letniej gwarancji mechanicznej na wybudowane urządzenia  

oraz wszelkie zamontowane urządzenia. 
h) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zamontowanych 

urządzeń 
3. Termin realizacji zamówienia: 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31.05.2021r. 
4. Kryteria Oceny ofert: 

 cena – 90%, 
 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dotychczasowa współpraca z ZNR 

Kopaszewo w zakresie serwisowania maszyn i urządzeń – 10%. 
 Oferty wraz z projektem umowy prosimy składać w Zarządzie Danko  

w Choryni lub w Dyrekcji ZNR Kopaszewo. Termin składania ofert do 
26.02.2021r., 

 Przetarg nie jest zamówieniem publicznym, 
 Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym, 
 Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy 

nastąpi do 05.03.2021r., 
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, 
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyny, 
 Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych 

spośród złożonych ofert w celu dalszych negocjacji. 

 

 

 


