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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 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

     Przetarg nieograniczony – nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych   

     z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 - Nawóz P-K i Superfosfat wzbogacony (40% P2O5) do 30.08.2019 r. 

 - N-P-K : 5-10-25 do 09.08.2019 r. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów mineralnych fosforowo - potasowych 

wraz z transportem.  

Miejsce dostaw:  

• ul. Parkowa 1 - Pępowo 63-830,  

• Niepart/Gogolewo - Krobia 63-840  

(rozładunek w dni robocze w godz. 7:00-15:00).  

Podane ceny netto za tonę wraz z transportem.  

Termin płatność:  do 30 dni od daty dostawy.  

Opakowania Big- Bag.  

       Prosimy o podanie szczegółowego składu nawozów i pochodzenia.  

Wykaz produktów wraz z szacunkowymi ilościami o następującej specyfikacji: 

• P-K : 12-36                             Ilość:      202 t 

  Dopuszcza się inny skład w proporcji P-K : 1-3  

                             ( np. P-K : 10-30 z korektą  zamawianej ilości nawozu). 

• N-P-K : 5-10-25                           Ilość:       67 t 

• Superfosfat wzbogacony (40% P2O5)   Ilość:      14 t 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ   OFERENCI W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Formularz oferty powinien zawierać nazwę nawozu, skład, pochodzenie, nazwę 

producenta, cenę netto za tonę, termin płatności, termin realizacji. 

      2.   Do oferty należy załączyć również: 

    2.1. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to  

       bezpośrednio z załączonych dokumentów (KRS). Pełnomocnictwo musi być   

 dołączone w formie oryginału. 



VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

OFERENTAMI.  

1. Wszelkiego rodzaju pytania, wnioski, zawiadomienia, itp. Zamawiający i Oferent 

przekazują pisemnie lub droga elektroniczną  

(email: stadnina@stadninapepowo.com). do dnia  16.07.2019 r. do godz.15:00. 

2. Do udzielenia szczegółowych informacji w imieniu Zamawiającego upoważniony jest 

• Zastępca Dyrektora Leszek Plewa kontakt email: dyrektor@stadninapepowo.com 

• Agronom Tomasz Łapawa kontakt email: agronom@stadninapepowo.com 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

      1. Termin związania ofertą – 7 dni. 

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

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOWANIA OFERTY. 

1. Oferenci składają ofertę zgodną z SIWZ. 

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent 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. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

5. Wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub poświadczone 

przez osoby uprawione do reprezentowania Oferenta w obrocie, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym lub dołączonym upoważnieniem. 

6. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść SIWZ. 

7. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne produkty 

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów. 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT. 

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2019 r. do godz. 1100. 

- w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o z siedzibą w 

Gogolewie, Gogolewo 71, 63-840 Krobia – w sekretariacie  

lub  

- drogą elektroniczną na adres email: stadnina@stadninapepowo.com  

      2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.07.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego. 



      3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Oferentów. 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cena ofertowa jest ceną (netto). 

2. Oferta powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

3. Oferenci mogą zaproponować inny niż określonym w pkt. IV  niniejszej specyfikacji 

terminu płatności. W przypadku zaproponowania takich samych cen przez kilku 

oferentów oferta z dłuższym terminem płatności zostanie wybrana jako korzystniejsza.  

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERTY. 

Podstawowymi kryteriami przy wyborze oferty będą: 

a) zaoferowana cena, 

b) określone warunki płatności, 

Zamawiający przy wyborze oferty zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków 

ofertowych. 

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  

         DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY. 

1. Zamawiający zawiadomi Oferenta który przetarg wygrał w terminie nie dłuższym niż 

2 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jednak nie później niż wynosi termin związania 

ofertą.  

2. Sprzedający zawrze z kupującym umowę kupna - sprzedaży w terminie do 2 dni od 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.  

XIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE. 

           W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy  

           kodeksu cywilnego. 

 

 


