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

Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo 

Kopaszewo 47, 

64-010 Krzywiń 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

na prasowanie słomy, siana i lucerny w ZNR 

Kopaszewo, w sezonie 2023r. 

Przetarg nie jest zamówieniem publicznym 

 

1. Opis i wymagania techniczne: 

 

• prasowanie słomy i siana prasą rolującą zmienno-komorową, 

 

• prasowanie lucerny prasą rolującą zmienno-komorową z rotorem i nożami, 

 

• prasowanie słomy prasą kostkującą zmienno-komorową, 

 

• minimalne owinięcie siatką balotu 3, 4 lub 5 razy, 

 

• pokrycie siatką na całej szerokości balotu – do samych krawędzi, 

 

• w przypadku uszkodzeń balotów lub kostek na polu w wyniku złego 

sprasowania, usługodawca zobowiązany jest o ponowne sprasowanie 

materiału bez dodatkowych kosztów, 

 

• baloty o następujących średnicach 180cm, 160cm, 120cm, cenę dla każdej 

średnicy oraz ilości owinięć (3, 4, 5 razy) podajemy osobno w kwocie netto za 

sztukę, 

 

• kostki o wymiarach szer. 120cm. wys. 70cm, dł. 200cm podać cenę  

w kwocie netto za sztukę, 
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• odpowiednie zgniecenie masy, zapewniające składowanie pod gołym niebem 

w stogach, 

 

• podjęcie prasowania w okresie żniw i sianokosów w ciągu 2 godzin od 

telefonicznego powiadomienia na wskazany numer usługodawcy, 

 

• rozmiar bel oraz ilość owinięć bel siatką zostanie określona przez Dyrektora 

zakładu każdorazowo przed wjazdem prasy na pole, 

 

• przed każdym zjazdem z pola informacja do kierownika danego gospodarstwa  

o ilości i rozmiarze wykonanych balotów lub kostek, a po jego weryfikacji ilości 

sztuk pisemne potwierdzenie na odpowiednim druku, 

 

• paliwo po stronie usługodawcy, 

 

• siatka i sznurek po stronie usługodawcy, 

 

• do prasowania trzeba dysponować minimum dwiema prasami jednocześnie, 

 

• do prasowania prasą rolującą zmienno-komorową areał ok. 60 ha łąk,  

ok. 50 ha lucerny oraz ok. 600 ha zbóż w większości koszonych kombajnami  

z rotorowym systemem młócącym, 

 

• do prasowania prasą kostkującą zmienno-komorową areał ok. 30 ha. zbóż, 

 

• usługodawca - firma która wykona określoną usługę dla Danko Hodowla Roślin 

Sp. z o.o z/s w Choryni ZNR Kopaszewo, 

 

• usługobiorca - Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w Choryni ZNR Kopaszewo 

zlecająca wykonanie określonej usługi przez podmiot zewnętrzny. 

 

2. Usługodawca zobowiązuje się podstawić prasy i podjąć pracę w ciągu 2 godzin od 

telefonicznego powiadomienia w okresie od 20.05.2023 do końca żniw 2023r. 

 

3. Gwarancja – firma wykonująca usługę zobowiązuje się do udzielenia gwarancji  

i rękojmi na siatkę , sznurek i  trwałość balotów oraz kostki na okres 12 m-cy. 

 

4. Płatność – faktura wystawiana, dwa razy w miesiącu z 14 dniowym okresem płatności, 
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5. Ocena ofert: 

 

- cena 100%, 

 

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

z adnotacją; ,,Prasowanie słomy i siana ZNR Kopaszewo’’ lub drogą e-mail na adres: 

znrkopaszewo@danko.pl Termin składania ofert do 17.03.2023r. 

 

7. Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 

24.03.2023r. 

 

8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

 

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

najkorzystniejszą. 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert. 

 

12. Dane zawarte w ofercie musza dać jasna odpowiedź na następujące pytania: 

A. Nazwa firmy i dane kontaktowe, 

B. Cena netto w zł/sztukę dla każdej średnicy oraz ilości owinięć 

C. Nazwa i parametry prasy.  

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 

„PRASOWANIE  SŁOMY, SIANA I LUCERNY 2023 ” 

mailto:znrkopaszewo@danko.pl
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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  

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

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


