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I. INFORMACJE WPROWADZAJ ĄCE 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez Ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2010r.Nr 113 poz. 759 z 

póŜniejszymi  zmianami). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 

ust. 3 ustawy.  

6. Treść złoŜonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

 

II.ZAMAWIAJ ĄCY 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

ul. Piotrkowska 30  26-200 Końskie 

NIP:6581950099  tel.: (o41) 372-22-84 do 86 faks: (041) 372-34-86 

adres: E mail zam.publiczne@sodr.pl 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego  

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego ,ładowacza czołowego, agregatu 

uprawowo-siewnego, rozsiewacza nawozów, przyczepy rolniczej i pługa do odśnieŜania. 

 

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

I) Ciągnik rolniczy musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2010-2011, posiadać certyfikat 

zgodności z normami CE i być dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej 



Polskiej. 

Wymagania techniczne i wyposaŜenie jakie ma spełniać ciągnik rolniczy:  

1. silnik wysokopręŜny z wtryskiem bezpośrednim, chłodzony cieczą o mocy                   

 min. 82 KM ; spełniający normy emisji spalin Euro III; 
2. napęd na 4 koła; 
3. zuŜycie jednostkowe paliwa nie większe niŜ 220 g/kWh; 
4. skrzynia biegów:  
- umoŜliwiająca jazdę ciągnikiem z prędkością od 0,3 km/h do 40 km/h, 
- rewers,  
5. hydraulika zewnętrzna: min. 2 pary szybkozłączy wyprowadzone na tył ciągnika; 
6. pompy hydrauliczna niezaleŜna o wydajności  nie mniej niŜ 61 l/min.  
7. dolny zaczep automatyczny plus górny zaczep transportowy; 
8. tylny WOM: 
- standardowy na 6 wpustów,  
- zakres obrotów: 540; 1000 obr. na min.,  
- moŜliwość załączania obrotów zaleŜnych, 
- sterowanie z kabiny ciągnika, 
9. tylny TUZ: 
- o udźwigu na końcówkach kulowych przy poziomych ramionach min. 3500 kg, 
- dodatkowe sterowanie podnośnikiem z pozycji gruntu, 
- ramiona hakowe z kompletem kul redukcyjnych kategorii II i III, 
10. opony przód o rozmiarze 340/85R24 ; 
11. opony tył o rozmiarze – 420/85/34; 
12. Kabina: 
- z wentylacją i ogrzewaniem, 
- z radiem, 
- tablica wskaźników zawierająca co najmniej:  
licznik motogodzin 
wskaźnik prędkości jazdy 
obrotomierz silnika 
wskaźnik temperatury silnika  
wskaźnik poziomu paliwa  
- min. 2 reflektory robocze z tyłu i 4 reflektory robocze z przodu 
13. obciąŜniki przednie dostosowane do udźwigu tylnego TUZ; 
14. błotniki przednie; 
15. apteczka; 
16. gaśnica proszkowa; 
17. trójkąt ostrzegawczy; 
18. Masa własna ciągnika do 3500 kg 
19. Maksymalny poziom hałasu 82 db 
20. MoŜliwość zastosowania biopaliawa B100. 
21. Ciągniki z instalacją pneumatyczną. 
22. Światło ostrzegawcze, migające tzw. „kogut” 
 
II). Ładowacz czołowy  fabrycznie nowy 
zamontowany na ciągniku, gotowy do eksploatacji, wyposaŜony w: hydrauliczny zespół 
sterujący 2-sekcyjny (joystick); antywstrząsowy amortyzator hydrauliczny; widły do palet  i  
łyŜkę do materiałów sypkich o: szerokości: min.1,8m, ładowności: min 0,69 m3; wysokość 
podnoszenia: min 3,5 m; udźwig: min 1500 kg 



 
 
III) Wymagania techniczne jakie ma spełniać fabrycznie nowy agregat uprawowo-
siewny: 
1. Kompatybilny z oferowanym ciągnikiem, zawieszany 
2. Wał przedni strunowy o średnicy od 300 do 400 mm; 
3. Dwa rzędy zębów typu „SU”; 
4. Wał tylny packer o średnicy od 430mm do 500 mm; 
5. szerokość robocza  3 m; 
6. Wydźwig do siewnika na dwóch siłownikach; 
7. Śruba łączna do siewnika; 
8. Zapotrzebowanie mocy agregatu uprawowego do 61 KM 
9. Siewnik szerokość robocza 3 m kompatybilny z agregatem uprawowym 
10. Mechaniczny system wysiewu rzędowego 
11. Redlice talerzowe 
12.Spulchniacz śladów 
13. Hydrauliczny przerzutnik znaczników. 
14. Elektryczny wyłącznik ścieŜek. 
15. Bezstopniowa skrzynia przekładniowa 
16. Pojemność skrzyni nasiennej min. 300 dm3 

 

IV) Wymagania techniczne jakie ma spełniać fabrycznie nowy rozsiewacz nawozów 
1. kompatybilny z oferowanym ciągnikiem, zawieszany 
2. Dwa talerze wysiewające 
3. Sito skrzyni ładunkowe 
4. Osłona do wysiewu granicznego 
5. Szerokość robocza 10-18 m 
6. pojemność zbiornika min. 700 dm3 
7. Hydrauliczny system zamykania otworów dozujących 
8. Wał odbioru mocy 
9. Plandeka stelaŜowa 
10. Skrzynia ładunkowa  i talerze wysiewające ze stali nierdzewnej 
 
 V)  Wymagania techniczne jakie ma spełniać fabrycznie nowa przyczepa rolnicza 
1. kompatybilna z oferowanym ciągnikiem 
2. dwuosiowa o ładowności 4-6 ton  
3. Wywrót na 3 strony 
4. Hamulce zasadniczy- pneumatyczny, postojowy - ręcznie uruchamiany. 
5. Instalacja elektryczna - 12 V z minusem na masę, 
6. Plandeka ze stelaŜem 
7. Koło zapasowe 
8. Wysokość burt 500mm+500mm. 
9. Dokumenty -np. homologacja - zezwalające na zarejestrowanie w wydziale komunikacji i 
poruszanie się po drogach publicznych na własnych kolach zgodnie z przepisami Ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o Ruchu Drogowym.  
 
 
VI)  Wymagania techniczne jakie ma spełniać fabrycznie nowy pług do odśnieŜania: 
1. Szerokość odśnieŜania 2 m 
2. Kątowe ustawienie pługa w stosunku do osi maszyny 0°-30° 



3. Lemiesz stalowy wyposaŜony w wymienną elastyczną listwę zgarniającą 
4. Hydrauliczne podnoszenie i regulacja ustawienia lemiesza 
 
Minimalny wymagany okres gwarancji - co najmniej 12 miesięcy.  
SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego. W okresie gwarancji 
bezpłatny dojazd serwisu. 
 Do ciągnika i pozostałych maszyn  muszą być dołączona instrukcje obsługi w języku polskim 
oraz wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu.  
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie jednorazowa. 
Dostawa ciągnika i innych maszyn na koszt Wykonawcy - LOCO siedziba Zamawiającego. 
Wykonawca przeszkoli pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego 
sprzętu.. 

 

 

V. NAZWY I KODY STOSOWANE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓ WIEŃ  

Kod CPV: 16700000-2 - ciągniki rolnicze, 16000000-5 - maszyny rolnicze 
 
 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  
 DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki 

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: Posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia. 

a. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

b. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ustawy. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga 

się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których 

mowa w ust. I. pkt a i b niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum Ŝaden z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie moŜe podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 



3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez 

Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia 

jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony 

z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 

VII.O ŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze 

wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;  

2. formularz ofertowy – załącznik nr 1 

3. dokumentu dopuszczającego oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym 

zamówieniem wystawionym nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem 

składania ofert. 

4. zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt.1,2,3,4 niniejszego rozdziału 

SIWZ składa kaŜdy z Wykonawców oddzielnie. Dokumenty j.w niniejszego rozdziału 

SIWZ mogą zostać złoŜone przez jednego z Wykonawców albo wspólnie.  

4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1,2,3,4 niniejszego rozdziału naleŜy przedstawić w 

formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 

uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

5.W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 

pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

VIII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie później niŜ do dnia 15 marca 2011 roku. 



IX.  JĘZYK POSTĘPOWANIA 

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złoŜenia ofert 

w innym języku. 

 

X. WADIUM 

 

Ustanawia się wadium w wysokości  4000 złotych  płatne w formach określonych ustawą o 

zamówieniach publicznych. 

Płatne na konto: NBP O/O Kielce 20 1010 1238 0858 1813 4100 0000 w terminie przed 

upływem składania ofert. 

 

 

XI.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie 

a)  na piśmie w siedzibie Zamawiającego 

b) list polecony 

c) telefon , fax,  zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy.  

JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 

ustawy. 

3. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, 

powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego 

rozdziału SIWZ. 

Wszelką korespondencję naleŜy przekazywać na niŜej podany adres Zamawiającego: 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

ul. Piotrkowska 30 

26-200 Końskie 



z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu rolniczego 

4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przekazane na piśmie na 

adres Zamawiającego. 

 

5. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego 

postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złoŜenia wyjaśnień w formie i 

o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego. 

6.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu 

Zamawiającego jest : Piotr Witczak – Starszy specjalista ds. doświadczalnictwa 

tel.: (041) 372 22 84 do 86 

faks: (041) 372 34 86 

XI   TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

1.Termin związania ofertą złoŜoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2.Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 

ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).  

XII  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.Oferta powinna zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty 

stanowiącym załącznik nr1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, Ŝe 

w przypadku złoŜenia oferty bez uŜycia załączonego formularza złoŜona oferta musi 

zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza 

oferty; 

b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia Ŝąda Zamawiający 

zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ; 

c) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale 



lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o którym mowa w 

rozdziale VI ust. VII niniejszej SIWZ; 

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o którym 

mowa w ust. IV.  

2. Ofertę naleŜy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.  

3.KaŜdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. 

4.Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upowaŜnioną/e w dokumentach rejestrowych 

podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do 

dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upowaŜnioną/e do 

reprezentacji podmiotu.  

5. Zaleca się, aby kaŜda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentacji Wykonawcy. 

6.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, 

czytelną techniką. Nie dopuszcza się składania ofert innej w formie.  

7.Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemoŜliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie.  

8.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem 

pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt c i d. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii 

dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji 

Wykonawcy.  

9.Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu 

będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do 

reprezentacji.  

11.Wzory formularzy naleŜy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek 



zmian. W przypadku złoŜenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być 

toŜsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ. 

12. śadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym równieŜ przedstawione w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie 

(opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: 

 „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę  sprzętu rolniczego” 

oraz „Nie otwierać przed dniem  23-02-2011”. 

Na kopercie naleŜy podać równieŜ nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią 

Wykonawcy. 

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego:  

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

ul. Piotrkowska 30 

26-200 Końskie 

pokój nr 13 sekretariat, I piętro 

nie później niŜ do dnia 23-02-2011do godziny 8:00. 

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 

siedziby Zamawiającego. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

ul. Piotrkowska 30 

26-200 Końskie 

pokój  nr 26  I piętro 

nie później niŜ do dnia 23-02-2011 do godz. 8:30 

a) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania 

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  



c) Otwarcie ofert jest jawne. 

d) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

e) Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

XIV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1.Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w 

zapisie liczbowym i słownie.  

2.Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 

zamówienia, niezaleŜnie od wszelkich czynników. 

3.Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.  

4.W przypadku rozbieŜności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w 

sposób określony w art. 87 ust.2ustawy. 

5.Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę 

całości przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego w terminie do 30 dni.  

6.Wykonawca wystawi fakturę VAT przed dokonaniem odbioru ciągnika rolniczego dla 

Zamawiającego w celu jego rejestracji na 3 dni przed jego wydaniem. 

XV  KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓ B OCENY 

OFERT 

1.Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane według 

następujących kryteriów i wag: 

a) kryterium: cena/waga  – 100%  

2.Wybór kaŜdej oferty spełniającej wymogi SIWZ dokonany zostanie na podstawie 

poniŜszych kryteriów: 

                 najniŜsza cena z ofert rozpatrywanych 

Wp =    ____________________________________             * 100    

 cena z oferty badanej 

Wp = wartość punktowa 



Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100 punktów 

XVI  INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY   ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są 

przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu 

umowę konsorcjum. 

XVII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEśYTEGOWYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 

XVIII WZÓR UMOWY 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

 

XIX  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych, jak teŜ postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy.  

 Załączniki: 

1.Formularz oferty. 

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3.Projekt umowy. 



 

Załącznik nr1 do SIWZ 

 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
........................................................... 

(miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę sprzętu rolniczego  

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 

tego postępowania składamy niniejszą ofertę. 

 
1. Oferuję wykonanie dostawy  ciągnika rolniczego 

     Producent……………………………………… 

     Model…………………………………………. 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

VAT 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

CENA OFERTOWA NETTO 
 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

 

 

 

 

 

 



2. Oferuję wykonanie dostawy  ładowacza czołowego 

     Producent…………………………………….. 

     Model……………………………………….. 

 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

VAT 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

CENA OFERTOWA NETTO 
 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

 

 

 

 
3. Oferuję wykonanie dostawy  agregatu uprawowo-siewnego 

     Producent……………………………………… 

     Model…………………………………………. 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

VAT 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

CENA OFERTOWA NETTO 
 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

 

 

 

 

 



 

4. Oferuję wykonanie dostawy  rozsiewacza nawozów 

     Producent…………………………………….. 

     Model……………………………………….. 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

VAT 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

CENA OFERTOWA NETTO 
 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

 

 
5. Oferuję wykonanie dostawy  Przyczepy rolniczej 

     Producent……………………………………… 

     Model…………………………………………. 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

VAT 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

CENA OFERTOWA NETTO 
 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

 

 

 

6. Oferuję wykonanie dostawy  pługu do odśnieŜania 

     Producent…………………………………….. 

     Model……………………………………….. 

 



 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

VAT 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

CENA OFERTOWA NETTO 
 
 

............................................................................złotych 
(słownie: ......................................................................... 
.........................................................................................
...................................................................................zł) 

 

2.  Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie ………………………….  

3. Oświadczam, Ŝe cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie 

koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 

oferty. 

1. Oświadczam, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w 

tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w 

niej zawarte. 

2. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych 

we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3. Oświadczam, Ŝe jeŜeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 

sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 

poinformujemy o nich Zamawiającego. 

4. Oświadczam, Ŝe jestem związany niniejszą ofertą przez okres…….. dni od upływu 

terminu składania ofert. 

5. Oferta wraz z załącznikami została złoŜona na ….. stronach. 

9. Niniejszym informuję, Ŝe informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

 

 



 

 

10. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………............................................................... 

2) ……………………………………………............................................................... 

3) ……………………………………………............................................................... 

4) ……………………………………………............................................................... 

 

...................................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 


