SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA NA:

ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO PARK PRO 740 IOX
Z AGREGATEM PARK 125 PRO EL COMBI QF

PRZETARG NIEOGRANICZONY
nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY:
Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gogolewie
Gogolewo 71, 63-840 Krobia
e-mail: stadnina@stadninapepowo.com

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie
Gogolewo 71 , 63-840 Krobia
tel.65 571 25 42/43
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony – nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia: 20.06.2020 r.
Gwarancja na zakupiony sprzęt :
– min 24 miesiące na kosiarkę.
– min 36 miesięcy na traktor.
Termin gwarancji biegnie od daty uruchomienia sprzętu.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
O zlecenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia , obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
2. Są autoryzowanym serwisem marki Stiga.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu traktora z kosiarką o następujących parametrach
i wyposażeniu:
1. kosiarka czołowa o szer. roboczej min 1,25 m :
 zakres wys. koszenia 25-90 mm sterowanie elektryczne,
 metoda koszenia mulczowanie, min. 3 noże z systemem szybkiej wymiany ,
 podnoszenie hydraulicze
2. traktor :
 silnik 2 cylindrowy chłodzony powietrzem o poj. 0,7 l i mocy min. 15,4 kW,
 pojemność zbiornika paliw min. 15 l , napęd na 4 koła ,
 przekładnia hydrostatyczna ,
 prędkość nie mniejsza niż 14 km/h ,
 światła LED , fotel regulowany .
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI , A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub droga elektroniczną
(email: stadnina@stadninapepowo.com) do dnia 12.06.2020 r. do godz.08,00.
2. Do udzielenia szczegółowych informacji w imieniu Zamawiającego upoważniony jest –
Zastępca Dyrektora Leszek Plewa kontakt tel. 65 571 25 42
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą – 3 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOWANIA OFERTY.
1. Wykonawcy składają ofertę zgodną z SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż
jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny
i trwały.
4. W zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ i umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o z
siedzibą w Gogolewie, Gogolewo 71, 63-840 Krobia – w sekretariacie
do dnia 12.06.2020 r. do godz. 10:00 lub przesłać ( możliwe jest również przesłanie oferty
drogą elektroniczną na adres stadnina@stadninapepowo.com ).
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Wykonawców.
X. OPIS SPOSOBU OKREŚLENIA NAJKOŻYSTNIEJSZEJ CENY.
1. Cena ofertowa jest ceną (netto).
2. Oferta wyrażona w złotych polskich (PLN).
3. Termin płatności.
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY .
1. Podstawowymi kryteriami przy wyborze oferty będą:
a) zaoferowana cena,
b) posiadany serwis,
2. Zamawiający przy wyborze oferty zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków
ofertowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania
przyczyny.
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.
1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu
związania ofertą.
2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą,
jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem
terminu związania z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach
określonych w złożonej ofercie.
XIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
ZAŁĄCZNIK:
1. Projekt umowy.

