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

Choryń 27, 64-000 Kościan 

ogłasza przetarg na 

„Zakup samochodu osobowego typu kombi” 

  (przetarg nie jest zamówieniem publicznym) 

 

Przedmiotem zadania jest dostawa samochodu osobowego typu „kombi”. 

Szczegółowe zagadania zawarte w SWIZ będące załącznikiem do ogłoszenia. 

Miejsce realizacji: Choryń 27, 64-000 Kościan 

Dokumentacja na www.danko.pl 

Terminy i miejsce składania ofert: do 08.07.2022r. do godz. 14.00 drogą mailową na adres:  

lukasz.andrzejewski@danko.pl  

Terminy realizacji: do  29.07.2022 r. 

Bliższe informacje telefoniczne: 885 024 726 

Do dnia podpisania umowy zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub 

całości. 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2014 Prawo Zamówień Publicznych) 

 

I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 

 

Zakup samochodu osobowego typu kombi 

 

II. ZAMAWIAJĄCY: 

 

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

wielkopolskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,  IX Wydział Gospodarczy KRS 

pod Nr 0000016800, NIP 698-00-11-233, kapitał zakładowy w wysokości 74 655 000,00 PLN 

całkowicie opłacony. 

 

 



2 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest samochód osobowy o parametrach: 

✓ Rok produkcji 2021/ 2022 

✓ Samochód klasy średniej segmentu C lub D – nadwozie - kombi  

✓ Silnik benzynowy lub diesel o pojemności minimum: 1398 cm3 

✓ Moc min. 140 KM 

✓ Tempomat 

✓ Klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatur 

✓ Elektrycznie regulowane szyby  

✓ Kolor metalic lub perła 

✓ Zestaw głośnomówiący z Bluetooth® 

✓ Felgi aluminiowe  

✓ Połączenie ze smartfonem  

✓ Regulacja wysokości fotela kierowcy 

✓ Czujniki parkowania tylne z kamerą cofania  

✓ Skrzynia biegów manualna / automatyczna   

 

  III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

        Wymagany termin realizacji zamówienia do 29.07.2022 roku. 

IV. GWARANCJE 

   1/  min. 24 miesięcy, 

   2/ rękojmia 24 miesiące.  

 

V.  OSOBY  UPOWAŻNIONE  DO  KONTAKTU  Z  WYKONAWCAMI: 

       1.  Łukasz Andrzejewski       -      tel.  885 024 726 

       2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych 

            Warunków Zamówienia.  

    

 VI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

           Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 15 dni od daty złożenia oferty.   

 

VII.  OPIS  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 

1. Przygotowanie oferty: 

a) ofertę należy sporządzić wg własnego wzoru w języku polskim, pismem czytelnym, 

b) koszty sporządzenia oferty ponosi składający ofertę, 



3 
 

c) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie ze sposobem reprezentacji,  

d) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, 

e) oferta musi zawierać cenę netto oraz cenę brutto, 

f) oferta nie może być wariantowa.   

    2.  Inne wymagania dotyczące przygotowanie oferty 

    a) ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: lukasz.andrzejewski@danko.pl  

        z dopiskiem: 

 „Zakup samochodu osobowego typu kombi” 

 

VIII.  Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik do SIWZ 

 

  IX.  TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT 

   1. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: lukasz.andrzejewski@danko.pl  

     do dnia: 08.07.2022 r., do godz. 14.00. 

 

 X  KRYTERIA  OCENY   I  WYBÓR  OFERT: 

            -  cena -  100 % 

 

XI.  WYNIKI  PRZETARGU  I  WARUNKI  ZAWARCIA  UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród złożonych 

ofert w celu omówienia szczegółów zadania i negocjacji z Oferentami. 

2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu, przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Oferentom. 

3. Z dostawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana 

umowa sprzedaży zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. 

4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

Specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

            

               ZATWIERDZAM 


