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 Zwracam się z prośbą o powołanie komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania 

przetargowego na zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika John Deere 6175R 

użytkowanego w Gospodarstwie Komorze Przybysławskie. 

Proponuję następujący skład komisji przetargowej: 

 

Mateusz Ratajczyk – Z-ca Dyrektora ds. Produkcji ZNR Szelejewo - przewodniczący 

Hubert Matuszak  -Dyrektor ds. Produkcji – członek 

Patryk Minta – Starszy specjalista ds. produkcji roślinnej i nasiennictwa  -  członek 

 

 

                 

 

 

 



DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni 

Choryń 27, 64-000 Kościan 

ogłasza przetarg na 

„Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika John Deere 6175R” 

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym) 

 

✓ Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika 

John Deere 6175R. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do 

ogłoszenia 

 

 

Miejsce dostawy i montażu: wskazane przez oferenta lub Komorze Przybysławskie gm. 

Żerków 

Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 20-07-2021r. do godz. 

14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan, Terminy 

realizacji: sierpień/wrzesień 2020 r. Bliższe informacje telefoniczne 604524800. Zastrzegamy 

sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości 

Pliki do pobrania: 

1. Formularz ofertowy 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

  

http://www.danko.pl/


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z o.o. z siedzibą w  Choryni  27, 64-000 Kościan, woj. 

Wielkopolskie ,ogłasza przetarg na zakup Ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika 

rolniczego John Deere 6175R dla Gospodarstwa Komorze Przybysławskie 

I. Przedmiot przetargu 

 

ŁADOWACZ CZOŁOWY 

 
- maszyna fabrycznie nowa, producenta ciągnika 

- wyposażony w system zaczepowy narzędzi i osprzętu typu ramka EURO 

- elementy konstrukcyjne ładowacza nie ograniczające widoczności kabiny 

- podpory ładowacza żeliwne 

- węże hydrauliczne ukryte w ramie ładowacza (ochrona przed uszkodzeniami) 

- joystick ładowacz elektryczny 

- możliwość zmiany kierunku jazdy na joysticku 

- multizłącze - jeden sprzęg do przewodów olejowych i elektrycznych 

- włączanie/wyłączanie amortyzacji w joysticku 

- maksymalna wysokość podnoszenia min. 4450 mm 

- udźwig przy pełnej wysokości przy punkcie obrotu min.  2490 kg 

- udźwig zmierzony 800mm przed punktem obrotu min. 2500 kg 

- kąt wysypywania przy pełnej wysokości około 60 stopni 

- widły do palet udźwig 2500 kg 

- szufla szerokość 2,5m pojemność około 1,45m3 lemiesz wspawany hardox 

- szuflo-krokodyl szerokość 2,5m, boki odkręcane pojemność około 1,4m3 

- rama do bel szerokość 2,0m z 6-cioma zębami 

- montaż 

- uruchomienie 

   

 

II. Wymagany termin realizacji : wrzesień/październik 2020 rok - określi 

oferent w zależności od daty podpisania umowy . 

    III. Wymagany okres gwarancji  minimum  12 miesięcy. 

   IV. Informacje ogólne 



1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej ,. Oferta winna znajdować się w 

zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na ładowaczy czołowy z osprzętem „ 

opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego i Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia . 

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy 

kierować na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,  Choryń 

27, 64-000 Kościan ,woj. wielkopolskie ,tel. 65 5115400 

4. Upoważnioną osobą  do kontaktu ze Sprzedawcą są : 

a/ Mateusz Ratajczyk - tel. 604524800 

5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w 

Choryni,  Choryń 27 do dnia  20.07.2020  roku do godziny 1400 

6. Zaleca się aby Sprzedawca  zgromadził wszelkie informacje , które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty 

7. Ofertę należy napisać w języku polskim , na maszynie do pisania lub 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 

uiszczaniem podatków [ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem 

terminu  składania ofert] 

c/Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie 

społeczne [ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu  

składania ofert] 

10. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

11. Zamawiający udzieli zamówienia Sprzedawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą . 

12. Cenę oferty 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          -  80 % 

Serwis gwarancja      - 20 % 

      V . WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert w celu omówienia szczegółów zadania i negocjacji. 



2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie 

wszystkim Sprzedawcom. 

3. Ze Sprzedawcą , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zastanie 

podpisana umowa. 

 

ZATWIERDZIŁ 

 

 

 

Załącznik: 

1. Formularz ofertowy zał. Nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


