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OGŁOSZENIE - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA  DO ZŁOŻENIA OFERT NA ZADANIE:  

Zakup agregatu uprawowo siewnego 

 
 
I. Zamawiający 

 
Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. 
Dobrzyniewo 23 
89 – 311 Falmierowo 
NIP 764-005-45-34, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców dla której akta sądowe prowadzi 
Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000036219  
strona internetowa: www.kowr.gov.pl  
e-mail: poczta@skdobrzyniewo.pl 
godziny urzędowania: 8:00 do 16:00  
tel. 67 286-30-11  

faks 67 286-30-12  
 

Ogłoszenie opublikowano: 
 na stronie internetowej: www.kowr.gov.pl  
 na stronie internetowej zamawiającego: www.skdobrzyniewo.pl 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych. 
 
Podstawa udzielenia zamówienia:  
 Regulamin przetargu ofertowego w Stadninie Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 Zakup agregatu uprawowo siewnego 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: agregat uprawowo-siewny  fabrycznie nowy, spełniający parametry: 

 
- szerokość robocza 6 m 
- hydraulicznie składany do transportu na szer. 3 m 
- belka zaczepowa III Kat. 
- sekcja uprawowa talerzowa 
- redlice wysiewające talerzowe w rozstawie 12,5 cm 
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy sekcji talerzowej 

- możliwość wysiewu dawki od 1 do 400 kg/ha 
- zbiornik na nasiona o pojemności min. 3600 l z plandeką 
- elektryczne zamykanie połowy siewnika 
- wał oponowy  

- elektryczny napęd aparatów wysiewających 
- znaczniki przedwschodowe hydraulicznie sterowane 
- zestaw do próby kręconej 

- czujnik rezerwy nasion w zbiorniku na nasiona 
- hydrauliczny napęd dmuchawy 
- oświetlenie drogowe 
- spulchniacze śladów kół ciągnika szt. 2 
- sterownik (komputer do sterowania maszyną) 

 

 
Warunkiem koniecznym zakupu agregatu uprawowo siewnego jest odkupienie używanego agregatu 
uprawowo siewnego Vaderstadt RAPID 600 S z rocznika 2014 za kwotę min. 180000 zł  netto  
Maszynę używaną można zobaczyć po ustaleniu telefonicznym w dniach roboczych od 21 do 30 maja 
2018r. 

 

2.  Dostawca musi zawrzeć w ofercie pełną specyfikację oferowanej maszyny. 

 
IV. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
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V. Termin wykonania zamówienia 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie do 30.07.2018r. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

 
Warunki udziału: 
W przetargu mogą wziąć udział tylko ci Dostawcy, którzy: 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie 
zamówienia. 

 dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 

 dysponują serwisem zapewniającym usunięcie awarii maszyny w czasie 24 h w okresie gwarancyjnym            

i pogwarancyjnym 
 

VII. Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania 

 
VIII.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcą  

 
Każdy Dostawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  Osoba upoważniona do składania wyjaśnień ; 
Główny Specjalista do spraw Mechanizacji Stadniny Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.–telefon :      
667-402-083 
 
IX. Opis przygotowania oferty 

 
Przygotowanie oferty: 
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3. Dostawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, zawierającą jedną, 

jednoznacznie opisaną propozycję. 

4. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Jeżeli oferta  zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy, zaleca się dołączyć do 
oferty właściwe umocowanie prawne. 

6. Zaleca się, aby do oferty załączyć dokumenty stwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę. 
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty. 

8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego a w szczególności zawierać 
wszystkie informacje oraz dane. 

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.  
 
II. Oferta powinna  zawierać co najmniej: 

 datę sporządzenia,  
 pełną nazwę oferenta wraz z adresem, nr telefonu, nr faks-u, adresem e –mailowym, 

 numer REGON i NIP, 
 warunki płatności ( w tym termin płatności faktury ) 
 cenę brutto (wraz z należnym podatkiem VAT ), 
 okres gwarancyjny, 
 inne warunki realizacji zamówienia ( oświadczenia, termin realizacji, warunki płatności, gwarancji i serwisu, 

referencje sprzedaży) 

zaleca się, aby Dostawca, załączył do oferty: 

 dokumenty stwierdzające uprawnienia osób, podpisujących ofertę, 
 pełnomocnictwo osoby uprawnionej do występowania w imieniu Dostawcy. (Jeśli występuje) 
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 Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/ w: 

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. 
Dobrzyniewo 23 

89-311 Falmierowo 
- pokój – sekretariat 
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres poczta@skdobrzyniewo.pl 

2. Oznakowane następująco:  
Oferta na zakup agregatu uprawowo siewnego 

3. Szczególny opis sposobu opakowania: opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 
 

UWAGA! 
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, zostanie odrzucona.  
 
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać w: 

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. 
Dobrzyniewo 23 
89-311 Falmierowo 
- pokój – sekretariat 
do dnia 25.06.2018 r. do godz. 1300  

Oferty złożone po terminie, nie będą zwrócone Dostawcom. 
 

2. Miejsce otwarcia ofert: 
         Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. 

Dobrzyniewo 23 
89-311 Falmierowo 
dnia 25.06.2018 r. godz. 1430  
 

3. Sesja otwarcia ofert 

 
 Otwarcie ofert jest niejawne.  
 
XI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 

XII. Kryteria oceny oferty 
 
1.Kryteria oceny ofert 
Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował dwoma następującymi  
kryteriami: 
1) pierwsze kryterium (znaczenie = 80 %) – cena, 
2) drugie kryterium (znaczenie = 10%) – okres gwarancji, 

3) trzecie kryterium(znaczenie = 10%) – warunki płatności.  

 

XIII. Ogłoszenia wyników przetargu 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi faksem lub drogą   
e-mailową Dostawcę o wyniku przetargu. 

 
XIV. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowe prawo: 

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 

- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 


