
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 używanej naczepy do wózka Dolly Wielton PRD-2  

dla Gospodarstwa Komorze Przybysławskie 

Przedmiot  
ALUMINIOWA NACZEPA WYWROTKA 38-40 m3  

- w pełni dostosowana do bezpośredniego przyłączenia pod wózek Dolly produkcji Wielton model PRD-2 

- ładowność: ok 24 000 kg 

- pierwsza oś podnoszona 

- zawieszenie pneumatyczne 

- pełna historia serwisowa 

- 100% bezwypadkowa 

- oferowana naczepa powinna być po dużym przeglądzie 

- możliwość użytkowania bez dodatkowego finansowego wkładu od razu po zakupie 
- mile widziana gwarancja rozruchowa (3 mies.) 

 

W ofercie podać kto sprawuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

I. Wymagany termin realizacji :  2022 rok lub I kwartał 2023 roku, 

dopuszcza się w ofercie podanie innego realnego terminu realizacji 

lub terminu w zależności od daty podpisania umowy. Fakturowanie 

musi nastąpić w 2022 roku 

    II. Wymagany okres gwarancji:  mile widziana min. 3 miesięczna 

   IV. Informacje ogólne 

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

zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup  używanej naczepy do wózka Dolly 

Wielton PRD-2  ”  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 5115409 . 

4. Upoważnioną osobą  do kontaktu ze Sprzedawcą jest : 

a/ Hubert Matuszak - tel.668171925 

b/ Mateusz Ratajczyk -  tel.604524800 

5. Ofertę należy przysłać na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, 

Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie lub złożyć bezpośrednio  w 

sekretariacie DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, do dnia  30.11.2022  

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           -  100% 

      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 


