
 

 

Okszów, dnia 20 listopada 2021 r. 

7/ZO/2021 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie 
ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów 
tel. /82/ 569 07 22 
www.zsckr.okszow.edu.pl                       
 
 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia  
o łącznej wartości nieprzekraczającej  130.000,00 zł netto 

 

Rodzaj zamówienia:  dostawa 
CPV – 44613110-4 silosy 

CPV – 44523300-5 osprzęt 

 

1. W oparciu art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych 
(Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę silosów 
do przechowywania ziarna zbóż przy realizacji zadania pn.: „Zakup i dostawa osprzętu do 
silosów zbożowych w ZSCKR w Okszowie ”. 

 
2. Zadanie będzie realizowane w całości pn.: „Zakup i dostawa osprzętu do silosów 

zbożowych w ZSCKR w Okszowie ” 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

 

Kosz przyjęciowy (zasypowy)  – 1 szt. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 kosz wpuszczany do montażu w wybetonowanym kanale (równo z powierzchnią 

gruntu) 

 wykonany z blachy stalowej o powłoce cynkowej lub malarskiej z farb odpornych na 

warunki atmosferyczne 

 długośd kosza minimum 6,0m – maksimum 6,5m 

 szerokośd kosza minimum 1,4m 

 pojemnośd minimum 5m3 

 głębokośd montażu kosza nie większa niż 1,3m 

 nad koszem przykrycie z krat dowolnego typu 

 tylna i boczne ściany nad powierzchnią fundamentów zapobiegające rozsypywaniu się 

ziarna podczas wyładunku ze środków transportowych wykonane z blach stalowej 

 kosz wyposażony w przenośnik w dnie umożliwiający przenoszenie ziarna do 

środkowej części dowolnego typu (np. ślimakowy lub łaocuchowy) 
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 kosz powinien posiadad wnękę o szerokości minimum 300mm w środkowej części 

kosza umożliwiającą zamontowanie przenośnika kubełkowego jak najbliżej 

przenośnika zgarniającego zamontowanego w dnie kosza 

 wydajnośd kosza 17-20 ton/godz. dla pszenicy 

 zasilanie z instalacji elektrycznej 400V 

 

Przenośnik kubełkowy do ziarna zbóż – 1 szt 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 Przenośnik kubełkowy o wydajności ok. 20 ton/godz. dla pszenicy 

 Wysokośd robocza przenośnika 11,5m 

 Obudowa przenośnika wykonana ze stali w powłoce cynkowej 

 Konstrukcja szczelna i odporna na warunki atmosferyczne 

 Punkty smarne górnych łożysk z możliwością smarowania z pomostu obsługowego lub 

poprowadzenie przewodów służących do smarowania do drabiny silosu na odległośd ok. 

3metrów lub do poziomu gruntu i zakooczone standardowymi smarowniczkami 

 Przenośnik wyposażony w silnik elektryczny o napięciu 400V 

 Regulacja naciągu pasa z kubełkami zlokalizowana na dole przenośnika 

 Przenośnik powinien posiadad konstrukcję samonośną lub w wyposażeniu powinien 

posiadad elementy umożliwiające zamocowanie przenośnika do silosu zbożowego na 

odległośd ok. 1 metr 

 

Redler łaocuchowy górny (nadsilosowy) do zbóż – 1 szt 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 Redler łaocuchowy umożliwiający transport zboża z przenośnika kubełkowego do 4 

silosów lejowych o średnicy 2,8m i odległości między nimi 0,8metra 

 Początek redlera powinien znajdowad się równo z brzegiem pierwszego silosu, czyli 

odległośd od miejsca wlotu ziarna do ostatniej zasuwy wylotowej powinna wynosid ok. 

12,5 metra 

 Odległośd między poszczególnymi wylotami ziarna powinna wynosid 3,6m 

 Redler mocowany do silosów 

 W dnie redlera powinny byd zamocowane zasuwy ręczne umożliwiające napełnianie 4 

silosów 

 Przenośnik wyposażony w silnik elektryczny o napięciu zasilania 400V 

 Konstrukcja wykonana z elementów stalowych w powłoce cynkowej 

 Konstrukcja szczelna i odporna na warunki atmosferyczne 



 

 

 Przenośnik umożliwiający odbiór ziarna od przenośnika kubełkowego o wydajności ok. 20 

ton/godz. dla pszenicy 

 

Redler łaocuchowy dolny (podsilosowy) do zbóż – 1 szt 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 Redler łaocuchowy umożliwiający transport zboża z 4 silosów lejowych o średnicy 2,8m i 

odległości między nimi 0,8metra do przenośnika kubełkowego zlokalizowanego w 

zagłębieniu 

 Długośd robocza od wlotu pierwszego zbiornika wylotu ziarna do przenośnika 

kubełkowego to ok. 12,5 metra 

 Odległośd między poszczególnymi wlotami ziarna powinna wynosid 3,6m 

 Redler mocowany do silosów (podwieszany) lub na nogach mocowanych do płyty 

betonowej 

 Silosy wyposażone są zasuwy, czyli brak jest konieczności wyposażania redlera w 

dodatkowe zasuwy 

 Przenośnik wyposażony w silnik elektryczny o napięciu zasilania 400V 

 Konstrukcja wykonana z elementów stalowych w powłoce cynkowej 

 Konstrukcja szczelna i odporna na warunki atmosferyczne 

Przenośnik umożliwiający transport ziarna do przenośnika kubełkowego o wydajności ok. 20 

ton/godz. dla pszenicy 

Dostawa do siedziby zamawiającego w terminie do 13 grudnia 2021 r. 

 
3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  

1) W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywad się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za 
pośrednictwem posłaoca, lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2) W przypadku przesyłania oświadczeo, wniosków, zawiadomieo i informacji za pomocą faksu, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzid fakt ich otrzymania. 

3) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą. 
4) Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: Pan Bogusław 

Marczuk  - tel. /82/ 569 07 22 , 602 712 276 od pn. - pt., w godz. pracy szkoły 7:30 – 14:30 
 

4. Sposób przygotowania oferty: należy wypełnid załączony do zapytania  formularz ofertowy. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002188


 

 

5. Ofertę należy złożyd w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie (I piętro, 

sekretariat) lub przesład na adres: ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów do dnia  

29.11.2021 r. do godz. 10:00. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie ZSCKR w Okszowie 

pokój nr 110 

 

7. Przy wyborze oferty Zamawiający dokona badania i oceny ofert w zakresie zadania i 

każdorazowo kierowad się będzie jednym kryterium : 

„cena – 100%” , która  dokonywana będzie w niżej określony sposób: 

a) maksymalna ilośd możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.; 
b) oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „CN” otrzyma 100 pkt.; 
c) każda inna oferta „COB” otrzyma ilośd punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru: 


 C

 C

OB

NC 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

 
Gdzie: 
C - ilośd punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  
 
Uwaga: 

Przez cenę oferty należy rozumied cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 
 
Zamawiający dokona odrębnego wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdego z zadao. 
 
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne 

do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz 

koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za realizację zadania jest stała 

i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza zakooczenie niniejszego postępowania bez wyboru oferty dla części 

lub wszystkich zadao. Zakooczenie postępowania w ten sposób nie wymaga uzasadnienia. 

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie,  ul. Szkolna 2,  22-105 Okszów 



 

 

2. z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktowad pod adresem poczty e-mail: 

zsckr@okszow.edu.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski pn.: 

„Zakup i odstawa silosów do przechowywania ziarna zbóż w ZSCKR w Okszowie”  

3.  (Znak postępowania: 7/ZO/2021) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu właściwe przepisy  

5. Paostwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od 

dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

10. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób 

reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane 

bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej 

realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia 

i dochodzenia ewentualnych roszczeo w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie 

i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. 

Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do 

paostw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostad przekazane podmiotom 

współpracującym z Zamawiającym w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z 28 
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RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym 

zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.  

11. Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie 

przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszad integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
paostwa członkowskiego 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty 

 

Dyrektor 
Bogusław Marczuk 


