
DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z/s w Choryni, 

ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY MODZURÓW,  

ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik, 

Tel./Fax (32) 410 65 23/22 

 
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 

„ZGRABIARKA” 
 

➢ fabrycznie nowa, dwukaruzelowa 

➢ formowanie wału centralne – pośrodku maszyny 

➢ szerokość robocza  7 -  9 m 

➢ wałek WOM 

➢ oświetlenie oraz tablice ostrzegawcze 

➢ instrukcja obsługi i katalog części w języku polskim 

➢ przeszkolenie pracownika 

➢ odległość punktu serwisowego od ZNR Modzurów 

➢ koszt dojazdu do serwisu do ZNR Modzurów 

➢ czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego od momentu zgłoszenia awarii 

➢ płatność: minimum 21 dni po dostawie i odbiorze potwierdzającym protokołem odbioru 

końcowego 

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

przedmiotu umowy 

 

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia” (SIWZ).   

Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu: 

a) złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i 

przyjmuje je bez zastrzeżeń  

b) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ 

c) Kryteria wyboru: 90% cena; 10% serwis, gwarancja 

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy 

złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów lub przesłać na jej adres w 

nieprzekraczalnym terminie 16.03.2021 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZGRABIARKA” 

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

terminu składania ofert.  

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: 

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 

- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. 

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty 

wyznaczonej jako termin składania ofert. 

 



Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

Zamówień Publicznych. 

          Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan 

Franciszek Klim – Dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów: tel./fax (032) 410 65 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 

„ZGRABIARKA” 
 

➢ fabrycznie nowa, dwukaruzelowa 

➢ formowanie wału centralne – pośrodku maszyny 

➢ szerokość robocza  7 -  9 m 

➢ wałek WOM 

➢ oświetlenie oraz tablice ostrzegawcze 

➢ instrukcja obsługi i katalog części w języku polskim 

➢ przeszkolenie pracownika 

➢ odległość punktu serwisowego od ZNR Modzurów 

➢ koszt dojazdu do serwisu do ZNR Modzurów 

➢ czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego od momentu zgłoszenia awarii 

➢ płatność: minimum 21 dni po dostawie i odbiorze potwierdzającym protokołem odbioru 

końcowego 

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

przedmiotu umowy 

 

 

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 

Modzurów, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 9, Modzurów, 47-411 

RUDNIK, Tel./fax 32 410-65-23 , 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 – ZGRABIARKA . Termin realizacji zamówienia –  Zamawiający 

wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia 20.05.2021 r.  

IV. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy 

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

adres firmy oferty w terminie zakreślonym w ogłoszeniu, tj. do dnia  16.03.2021 r. do godz. 

15.00, pisemnej oferty w zaklejonej ofercie opisanej nazwą zadania z dopiskiem 

„ZGRABIARKA” Oferta powinna zawierać: 

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

b) Opis zgrabiarki oraz oferowaną cenę należy przedstawić w kwocie netto, podatku VAT, 

kwocie brutto. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w walucie polskiej (PLN). 

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

wymaganego przez Zamawiającego terminu określonego w punkcie IV SIWZ 

2. Do oferty należy załączyć: 

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

ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ) 



b) Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego 

(wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem oferty) 

c) Poświadczoną o zgodności z oryginałem, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru 

statystycznego REGON 

d) 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 MODZURÓW, DANKO HR sp. z o.o. z/s 

w Choryni, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik 

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. Najważniejszym kryterium wyboru oferty będzie cena brutto oraz zaawansowanie 

technologiczne, przy jednoczesnym spełnieniu całokształtu warunków określonych w 

SIWZ. 

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.  

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ i ich przyjęciu bez zastrzeżeń. 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

Prezes Zarządu 


