
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

przetargu nieograniczonego 

na dostawę nowego ciągnika o mocy od 240KM do 270KM 

 
I. Zamawiająca:  Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o. o.  Dobrzyniewo 23,  89-311 

Falmierowo,  tel. 672863011,  fax 672863012,  poczta@skdobrzyniewo.pl,  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, reprezentowana przez Felicjana Pikulika – 

Prezesa Zarządu. 
 
II. Informacje ogólne: 
1. Zamawiająca nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.                                       

2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

   - Kodeks cywilny i Wewnętrznego Regulaminu Przetargu stanowiącego załącznik nr 1 do     

niniejszego SIWZ. 

3. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych           

    negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez   

   podania przyczyn zgodnie z zasadami Regulaminu Przetargu. 

 

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji 

1. Ciągnik fabrycznie nowy o mocy od 240KM do 270 KM szt. 1 
dane techniczne: 

 Moc znamionowa min. 240-270 KM, 

 Pojemność silnika min 7.0 𝑑𝑚3 

 Nawigacja GPS, RTK, 

 Opony tył min. 710/65r42, przód 650/65r28, 

 Obciążniki na koła tylne, 

 Pompa hydrauliczna o wydajności min. 170l/min, 

 Przedni TUZ i WOM, 

 Podnośnik tylni o udźwigu min. 8000kg, 

 Amortyzacja przedniej osi i kabiny, 

 Lusterka panoramiczne elektryczne, 

 Oświetlenie drogowe i robocze w zakresie 360*, 

 5 pary wyjść hydraulicznych sterowane elektrycznie, 

 Bezstopniowa skrzynia biegów, 

 Joystick do sterowania hydrauliką, 

 WOM 540, 540 E, 1000, 

 Łącznik hydrauliczny, 

 Sterowanie zaworami hydraulicznymi na błotniku tylnym, 

 Komputer z wyjściem ISO BUS, 

 Pneumatyczny fotel kierowcy, wentylowany, 

 Przedni obciążnik (żeliwo) 

 Hamulce pneumatyczne dwuobiegowe  

 

 

IV. Forma i miejsce złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej z uwzględnieniem warunków określonych w dziale 

III i Regulaminie Przetargu. 
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2. Oferta musi zawierać: cenę zakupu, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki 

    gwarancji, umiejscowienie punktu serwisowego i inne dane wynikające z Regulaminu Przetargu. 

3. Preferowane będą oferty z propozycją najmu ciągnika na rok 2019. Wykup prawa 

własności ciągnika odbędzie się w roku 2020 z odliczeniem wartości najmu. 

4. Oferty należy składać pisemne w zaklejonej kopercie, z napisem: „przetarg nieograniczony na 

dostawę ciągnika rolniczego”  do dnia 30 maja 2019r. do godz.13.00 na adres Zamawiającego. 

5. Dopuszcza się przesłanie ofert za pomocą poczty elektronicznej (poczta@skdobrzyniewo.pl) 

 

V. Inne warunki przetargu 
1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającej. 

3. Osoba do kontaktu: p. Mateusz Madaj 606743244 , m.madaj@skdobrzyniewo.pl  

 

Dobrzyniewo, dnia 10.05.2019r. 
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