
DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z/s w Choryni, 

ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY SOBIEJUCHY  

(Oddział Gospodarstwo Nasienne Laski) 

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 
 

„Ciągnik rolniczy o mocy  ok 220 KM ” 

 

 

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

Warunków Zamówienia” (SIWZ).  

 

Ustala się następujące warunki przystąpienia do składania ofert: 

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 

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Gospodarstwa Nasiennego Laski lub przesłać na 

jej adres w nieprzekraczalnym terminie 20.03.2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„CIĄGNIK ROLNICZY ”.  

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 

Andrzej Hołownia- kom  601698370, Tomasz Mlicki –kom.: 693330608 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 
 

„Ciągnik rolniczy o mocy ok 220 KM” 

   

 

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 Gospodarstwo 

Nasienne Laski, godziny urzędowania 7.00-15.00 Tryb postępowania – konkurs ofert, nie 

objęty przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, do 

którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

II. Przedmiot zamówienia – dostawa ciągnika rolniczego . Termin realizacji zamówienia – 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia  15 czerwca  2022 

roku. 

III. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy 

1. Złożenie w Sekretariacie Gospodarstwa |Nasiennego Laski, bądź przesłanie na adres 

firmy oferty w terminie podanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 20.03 2022 r. roku godz. 

14.00, pisemnej oferty w zaklejonej kopercie opisanej nazwą zadania z dopiskiem 

„CIĄGNIK ROLNICZY” 

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 (dostawa ciągnika) 

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) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego SIWZ i przyjmuje je 

bez zastrzeżeń. 

e) Informacje dodatkowe wynikające ze specyfikacji technicznej zamawianego 

ciągnika. 

3. 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. 

 

 

 

 



IV. Opis sposobu dokonywania oceny złożonych ofert: 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składnia 

ofert. 

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 negocjacji. 

4. Najważniejszym kryterium wyboru oferty będzie - oprócz ceny brutto - 

zaawansowanie technologiczne, dodatkowe wyposażenie, parametry przy 

jednoczesnym spełnieniu całokształtu warunków określonych w niniejszym SIWZ. 

5. Uczestnicy przetargu zostaną pisemnie powiadomieni o jego wyniku, albo też o 

zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a) zamknięcia postępowania na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 

Kc).  

b) unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. 

7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustali z wybranym oferentem 

termin podpisania umowy, nie później niż w ciągu 14 dni od zatwierdzenia wyników 

przetargu przez Zarząd Spółki.  

 

Załączniki: 

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

2. Specyfikacja techniczna zamawianego ciągnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ 

 i ich przyjęciu bez zastrzeżeń 

 

 

 

My niżej podpisani, oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego realizacji zadania 

inwestycyjnego pt.  

 

„Ciągnik rolniczy o mocy  ok 220 KM” 

 

 

i przyjmujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

    ..................................................                                  ......................................................... 

Miejscowość i data                       Podpisy Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ciągnik rolniczy 

o mocy ok 220 KM 

1. Opis wymagania  techniczne; 

- moc znamionowa od 220 KM  spełniająca wymogi normy Tier 4 Final, silnik 6 cylindrowy 

- WOM 540/540E/1000 obr/min 

- skrzynia biegów typu PowerShift 

- 4 pary złączy hydraulicznych z tyłu ciągnika sterowane elektrozaworami (min.1  para 

sterowana  z błotnika), z programowanym czasem przepływu oleju 

- 1 para złączy hydraulicznych z przodu ciągnika- sterowanie  z zewnątrz (elektrozawory) 

- złącze wolnego spływu oleju  

- pompa hydrauliczna o wydatku min.110 l/min 

- układ pneumatyczny 2 obwodowy 

- zaczep górny automatyczny  i zaczep dolny   

- przedni TUZ udźwig powyżej 3000 kg 

- tylny TUZ udźwig powyżej 8000 kg 

- balast przedniego TUZ a pow. 1000 kg  

- amortyzacja przedniej osi przednia oś 

- ogumienie 540/65R30, tył 650/85R42 

- kabina z fotelem pasażera z homologacją 

-wycieraczka przedniej i tylnej szyby 

- lusterka boczne 

- klimatyzacja manualna 

- oświetlenie robocze 

-światło ostrzegawcze 

- terminal sterujący z wyjściem  ISOBUS  

Opcjonalnie przestawić koszt z:  

- system automatycznego prowadzenia ciągnika z dokładnością do 2 cm. z wykorzystaniem  

sygnału GPS 

- bez systemu nawigacji 

- przedłożyć informację o częstotliwości przeglądów ( silnik + skrzynia biegów) i oraz łączny    

koszt obsługi  po 1000 h  pracy ciągnika (oleje , filtry) 

 



Gwarancja min. 12 miesięcy od dostarczenia ciągnika. Firma dostarczająca zobowiązuje się do 

serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Usunięcia ewentualnych usterek  podczas okresu 

gwarancyjnego w ciągu 24h od  zgłoszenia lub podstawienia maszyny zastępczej o podobnych 

parametrach na czas naprawy. 

Ocena ofert: 

- cena 90 % 

- serwis 10 % 

 

Miejsce dostawy ciągnika : Gospodarstwo Nasienne Laski, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka 

 


