
 

 

 

 

Znak sprawy: 7/2018                                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
na dostawę prasy tnąco zbierającej zmienno komorowej 

dla potrzeb IUNG-PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach 
w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO 

 
Dane dotyczące Wykonawcy  

Nazwa ........................................................................................................................................ 

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

Siedziba......................................................................................................................................... 

Regon  ..................................................                  NIP .......................................................     

Nr telefonu ...........................................        

Nr faksu .............................................. 

e-mail …………………………………. 

Zobowiązania Wykonawcy     
        Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę prasy tnąco zwijającej zmienno komorowej” dla IUNG 
PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach zobowiązujemy się wykonać niżej 
wymienioną dostawę będącą przedmiotem zamówienia, za kwotę:  
 
*Łączna wartość zamówienia  
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie:.....................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 

Cena oferty brutto  ........................................ zł 

(słownie:.....................................................................................................................................................)  

 
zgodnie z  załącznikiem nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej oferty.   
  
1. Wykonawca  udzieli gwarancji na oferowaną prasę tnąco zwijającą zmienno komorową na okres 

……………..miesięcy. 
2. Dostawę, stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do : ……….…………………….    
3. Akceptujemy formę i termin płatności przelewem w terminie 14dni po dostawie i wystawieniu faktury. 
4. Oświadczenia: 
4.1 Oświadczamy, że cena podana w Ofercie jest ostateczna, obejmująca wszystkie koszty  związane 

z dostawą (w tym: ubezpieczenie, dostawa i rozładunek) i nie ulegnie zmianie do końca realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4.2 Oświadczamy, że oferowany przez nas towar spełnia warunki określone w SIWZ. 
4.3 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
4.4 Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą Ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania 

ofert. 



 

 

 

 

4.5 Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej Oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie 
ze wzorem umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ)  w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

4.6 Oświadczamy, że oferowany przez nas towar jest zgodny z aktualnym stanem prawnym i 
wymaganiami Zamawiającego 

 
5. Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom *      

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

................................................................................................................................................................ 
6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, znajdują się na stronach od ……… do……..….*. 
7. Oferta została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od Nr  .............   
       do Nr ........ . 

 

 

Integralną część  Oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) załącznik nr 2- formularz – parametry techniczne ciągnika rolniczego 
2) załącznik nr 3- parafowany wzór umowy  
3) załącznik nr 4- oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp 
4) załącznik nr 5- oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp 
5) załącznik nr 6- informacja wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, bądź o 

przynależności 
6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
7) ………………………………………………………………………. 
8) ………………………………………………………………………. 
 
 
 

………………............................... 
                 miejscowość, data                              

                                   
 

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

     Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 
 

 
 
 
 
Uwaga:  *Niepotrzebne skreślić        
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........................................... 
     (pieczęć wykonawcy)  
 

 
PARAMETRY TECHNICZNE PRASY TNĄCO ZWIJAJĄCEJ ZMIENNO KOMOROWEJ 

FABRYCZNIE NOWEJ 

 Parametry wymagane          Parametry oferowane 

1. Podwozie. -oś pojedyncza koła nie mniej niż 620/40 R 22,5  

2. Układ hamulcowy - hamulce pneumatyczne  

3.Wałek przegubowy - jednostronny szerokokątny wałek przegubowy, ze 
sprzęgłem zapadkowym. 

 

4. Podbieracz - min. 5- rzędowy podbieracz krzywkowy, szerokość 
zgrabiania nie mniej niż 2000 
- zawieszenie wahliwe 
- 2 ślimaki wspomagające na stronę 

 

5. Koło kopiujące - sztywne  

6. Płyta odbojowa - wyposażona w rolkę wyrównującą pokos   

7. Rotor - rotor czterogwiazdkowy ze spiralną formą.  

8. Mechanizm tnący - belka nożowa 16 noży obustronnych  
-zmienne włączanie grup noży, mechaniczne 
NON STOP indywidualne zabezpieczenie noży 

 

9. Belka nożowa - wychylanie belki i podłogi belki nożowej hydrauliczne 
- belka nożowa wychylana  

 

10. Komora 
prasowania 

- zmienno komorowa, średnica balotu regulowana min. 
08-1,55m  
- min. 3 pasy robocze 

 

11.Część przednia - styczny przepływ paszy do komory prasowania 
- po 2 walce startowe od góry i dołu 

 

12. Tylnia ściana - hydrauliczna ściana tylnia  

13. Siła zgniotu - elastyczna  regulacja gęstości środka balotu w 3 
strefach 

 

14. Wiązanie - wiązanie siatka  

15. Zmiana siatki - wielkość siatki max. 1,30m, średnica do 0,31m  

16. Smarowanie 
łańcucha 

- automatyczne smarowanie łańcucha 
- centralne smarowanie listwy 

 

17. Gwarancja - min.24 m-cy 
- serwis gwarancyjny w miejscu zamawiającego; 

 

18. Dostawa: - nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy  
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UMOWA - WZÓR  
zawarta w dniu ……… 2018 roku w Puławach    

pomiędzy: 
Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym Puławach 
Rolniczym Zakładem Doświadczalnym „Kępa” ul. Kazimierska 4b, 24-100 Puławy 
NIP 716-000-42-81, Regon:  000079295-00023, zarejestrowanym pod  Nr KRS: 0000149666 w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 

1. Dyrektor   – Sławomir Jurak 
2. Główna Księgowa   – Anna Kryska 

 
a firmą  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Regon: ………………………,  NIP …………..…………, zarejestrowaną pod  Nr KRS: ………………….. 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
………, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
zwaną dalej w tekście umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: 
 

1. ……………………………………… - ……………………………………………. 
2. ……………………………………… - ……………………………………………. 

 
Niniejszą umowę strony zawierają na podstawie przeprowadzonego, w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego pod numerem UZP ......................... - przy zastosowaniu przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity      (Dz. U. z 2017 r, 
poz. 1579 z późn.zm.) i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę PRASY TNĄCO ZWIJAJACEJ ZMIENNO KOMOROWEJ dla IUNG – PIB Rolniczego 
Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

 Na podstawie  umowy wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje fabrycznie nową PRASĘ 
TNĄCO ZWIJAJĄCĄ ZMIENNO KOMOROWĄ (podać nazwę urządzenia)zwaną dalej urządzeniem 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertą. 
Wykonawca niniejszej umowy dokona na swój koszt: 
1.1 ubezpieczenia urządzenia do czasu dostawy u zamawiającego 
1.2 dostarczenia urządzenia Zamawiającemu  
1.3 dostarczenie instrukcji użytkowania i obsługi w języku polskim, 
1.4 Wykonawca Zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony na terenie 

           Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie określony, w § 4 niniejszej Umowy 

  Wykonawca oświadcza, że wymienione w Ofercie urządzenie, jego części składowe są wolne od 
wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane przepisami prawnymi dokumenty dotyczące 
w.w zamówienia 

3.    Zamawiający zobowiązuje się urządzenie odebrać i zapłacić cenę podaną w § 3 ust.1 umowy. 
§ 2 



 

 

 

 

Terminy realizacji przedmiotu Umowy 
1. Wykonawca  dostarczy  urządzenie określone w  § 1 ust. 1 niniejszej Umowy na adres: Instytut 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Rolniczy Zakład 
Doświadczalny „Kępa” w Puławach ul. Kazimierska 4 b, 24-100 Puławy w terminie .................dni  
od podpisania Umowy 

2. Wykonawca w dniu dostarczenia przekaże do eksploatacji urządzenie. 
3. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z dwudniowym 

wyprzedzeniem. 
4. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli 

Wykonawcy i  Zamawiającego. 
5. Za dzień wykonania  postanowień Umowy uważa się datę określoną w protokóle podpisanym przez 

bezpośredniego użytkownika, stwierdzającym dostawę urządzenia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą w siedzibie: Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny 
Kępa” w Puławach ul. Kazimierska 4 b, 24-100 Puławy, oraz dostawą instrukcji użytkowania i 
obsługi w języku polskim. 

      § 3 
                                               Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 w kwocie 
netto......................... PLN (słownie.................................................................................................). 
Do powyższej kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23% tj. ............................ PLN.  

Wynagrodzenie brutto wynosi …………… PLN (słownie …………………………….…………………) 

Płatne przelewem w terminie 14 dni po dostawie i otrzymaniu faktury. 

2. Powyższa kwota obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą przedmiotu               
zamówienia do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego 
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach ul. Kazimierska 4 b, 24-100 Puławy 
(transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru, potwierdzonego protokółem odbioru podpisanym 
przez obie Strony, oraz ewentualnym opłatami licencyjnymi i autorskimi, należnościami celnymi, 
załadunkiem i rozładunkiem  itp.) 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało zmianom w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia.  

4. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta Zamawiającego.  

5. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

§ 4 

                                          Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca udziela gwarancji na całość zakupionego urządzenia na okres ...... miesięcy od daty jej 
dostawy.  Gwarancja Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji na urządzenie wymienione w § 
1ust.1 niniejszej Umowy.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania usługi gwarancyjnej.  

3. Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad urządzenia w całości lub jego zasadniczej części. 
Za naprawę nie uważa się usunięcia drobnych usterek.  

4. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia. 
Przedstawiciel służb serwisowych zgłosi się do miejsca zakupionego urządzenia 

5.  W trakcie okresu gwarancyjnego dojazd do użytkownika urządzenia na koszt  gwaranta. 
6. Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie użytkownika urządzenia  niezwłocznie po 

zgłoszeniu usterki, nie później niż w ciągu 24 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania 
zgłoszenia.  



 

 

 

 

7. Czas skutecznej naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. 
W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych, okres gwarancji będzie wydłużony o 
czas trwania naprawy. 

 
                                                                    § 5 

Kary umowne 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

1.1 zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 niniejszej Umowy, w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, z 
zastrzeżeniem pkt.3,  

1.2 zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 

1.3 zwłoki w dostawie przekraczającej 30 dni, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w §3 ust.1 niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo odstąpić od 
zawartej Umowy, 

1.4 odstąpienia  od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za: 
2.1 odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 z wyjątkiem przypadku określonego w ust.5. 
3. Zapłata wymienionych w § 5 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia wzajemnych 

zobowiązań wynikających z zapisów Umowy. 
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki Umowy          w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w 
zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności , powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach. 

                                                                      
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sporne sprawy będą  starały się rozstrzygać we własnym 

zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe, sprawy konfliktowe będą   rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.   

3. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egz. po 1  egz. dla każdej ze Stron.  
 
 
 
         WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Dostawę prasy tnąco 
zwijającej zmienno komorowej” dla Zamawiającego - Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  
Państwowego Instytutu Badawczego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach 
oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), a w tym: 
 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

 
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
 
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 
 

 

 

 
........................................................ 
          miejscowość, data 
 
 
 
 

............................................................................................. 
                                       Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Dostawę prasy 

tnąco zwijającej zmienno komorowej” dla Zamawiającego - Instytutu Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w 

Puławach oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą - …..................................................................... 

                                                                                              ( wpisać tak lub nie) 

  

 

 

 

 

 

 

 
........................................................ 
                        miejscowość, data 
 
 
 
 

.............................................................................................. 
                                       Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 
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INFORMACJA 
 

 
                         Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  Dostawę prasy 

tnąco zwijającej zmienno komorowej” dla Zamawiającego – Instytutu Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa  Państwowego Instytutu Badawczego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w 

Puławach oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r poz. 229 z późn zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…..................................................... 
                        miejscowość, data 
 
 
 
 

……….................................................................................. 
                                       Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 

 
 
UWAGA 
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zamiast niniejszej informacji zobowiązany 
jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 


