
 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA NA: 

 

 

 

NA ZAKUP ZBIORNIKA NA ON 5000 L. 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

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. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE. 

    Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia: 28.02.2019 r. 

    Gwarancja na zakupiony sprzęt – min 24 miesięce.  

    Termin gwarancji biegnie od daty odbioru sprzętu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

      Przedmiotem zamówienia jest zbiornika na olej napędowy o pojemności 5000 l z pompą  

      zanurzeniową , kołem zwijakowym i   precyzyjnym licznikiem o następujących parametrach i  

      wyposażeniu: 

1. Zbiornik dwupłaszczowy o poj. 5000 l. do magazynowania ON z zamykaną szafką 

dystrybucyjną .  

2. Właz rewizyjny 600 mm 

3. Układ dystrybucyjny : 

- wąż ssawny wzmacniany z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym 

- pompa zanurzeniowa o wydajności 80l/min 

- wąż dystrybucyjny 6 m z kołem zwijakowym 

- pistolet automatyczny 

- wyłącznik główny – awaryjny wyłącznik zasilania 

- połączenia flanszowe 

- filtr szklany 5 mikronów 

- przepływomierz cyfrowy PPC 600 

- czujnik niskiego poziomu paliwa 

- automatyczny uchwyt pistoletu włączający/wyłączający pompę 

- oświetlenie szafy dystrybucyjnej ( LED ) 

4.   Ponadto  oferowany zbiornik musi posiadać : 

• dokumentację techniczno-ruchową 

• opinię ppoż. 

• instrukcję BHP. 

• certyfikat CE 

• poświadczenie wytwórcy wydane przez UDT 

• poświadczenie badania budowy i próby ciśnieniowej wydanej przez UDT 

• deklarację zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011 



• konstrukcja dwupłaszczowego zbiornika winna być zgodna z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn.18.09.2001 r. w sprawie warunków 

technicznych DT jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i nisko 

ciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. 

 

IV.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

         Z WYKONAWCAMI  A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA   

         SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Wszelkiego rodzaju  informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub 

droga elektroniczną (email: stadnina@stadninapepowo.com). do dnia 08.02.2019 r. do 

godz.13.00. 

2. Do udzielenia szczegółowych informacji w imieniu Zamawiającego upoważniony jest –  

Zastępca Dyrektora Leszek Plewa kontakt  tel. 65 571 25 42. 

 

V.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą – 4 dni. 

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

 

VI. 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. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować 

treść SIWZ i umowy. 

5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

 

VII. 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 lub przesłać na adres 

stadnina@stadninapepowo.com do dnia 11.02.2019 r. do godz. 1000. 

      2. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 11.02.2019 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego. 

      3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Dostawców i powiadomi    

           Dostawcę którego oferta została wybrana. 

. 

 



 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY . 

Podstawowymi kryteriami przy wyborze oferty będą: 

a) zaoferowana cena, 

b) termin dostawy wraz z  uruchomieniem 

Zamawiający przy wyborze oferty zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków 

ofertowych. 

 

IX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  

         DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY. 

Zamawiający zawrze z Dostawcą umowę . 

 

X.   POSTANOWIENIE KOŃCOWE. 

         W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

         kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI. 

1. Projekt umowy. 

 

 


