
07.03.2023r. 

Danko HR Sp. z o.o. z/s w Choryni 

Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo 

Kopaszewo 47, 

64-010 Krzywiń 

 

Specyfikacja istotnych warunków usługowego zbioru 

zbóż, rzepaku, wyki i grochu w ZNR Kopaszewo,  

w sezonie 2023r. 
Przetarg nie jest zamówieniem publicznym 

 
I. Opis i wymagania techniczne i logistyczne: 

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do zbioru: 

- zbóż ok 100ha, 

- rzepaku ok 50ha , 

- wyki 26ha 

-  grochu 22ha 

2. Inne wymagania:  

• wydajność zbioru to min 2 ha/godz., 

• szerokość robocza zespołu żniwnego od 6m do 9m, 

• do zbioru rzepaku wymaga się stołu do zbioru rzepaku wraz z dwiema kosami 

bocznymi, 

• kombajn wyposażony w system mapowania plonu, 

• kombajn wyposażony w sieczkarnie do rozdrabniania słomy, 

• dostosowanie terminu zbioru do harmonogramu ustalonego z usługobiorcą, 

• obowiązkowe czyszczenie kombajnu przed wjazdem na plantację nasienną,  

• na czas okresu zbioru kombajn musi pozostać do dyspozycji usługobiorcy, 

• zapewnienie kombajnu zastępczego w przypadku awarii. 

• Rozliczenie powierzchni według pomiaru GPS lub wypisu z rejestru gruntów, 

 

3. Oferta musi zawierać cenę netto zł/ ha pracy wraz z kosztami paliwa  

• Zbioru zbóż, 

• Zbioru rzepaku, 

• Zbioru wyki, 

• Zbioru grochu. 

4. Terminy zbioru zostaną ustalone przez Dyrektora ZNR Kopaszewo 

 i usługobiorca zostanie powiadomiony na dwa dni przed. 

 

II. Ocena ofert: 

- cena 100%, 



07.03.2023r. 

 

1. Oferty prosimy składać w Dyrekcji ZNR Kopaszewo w zamkniętych kopertach  

z adnotacją; ,,Zbiór zbóż, rzepaku, wyki i grochu ZNR Kopaszewo’’ lub e-mail na adres: 

znrkopaszewo@danko.pl 

Termin składania ofert do 17.03.2023r. 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert. 

 

6. Dane zawarte w ofercie muszą dać jasną odpowiedź na następujące pytania: 

A. Nazwa Firmy i dane kontaktowe, 

B. Cena netto w zł/ha, 

C. Pełna nazwa kombajnu i określenie jego parametrów, 

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: 100% cena;  

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Kopaszewo 

lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie 17.03.2023 r. w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „ZBIÓR ZBÓŻ, RZEPAKU, WYKI I GROCHU  ZNR KOPASZEWO ” 

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

z upływem terminu 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  

Wiktor Majchrzak – Dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego Kopaszewo: tel. 660 788 957 

 

mailto:znrkopaszewo@danko.pl

