
 

 

 

 

Seroczyn, dnia 07.04.2022r. 

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie 
08-116 Seroczyn, ul. Koszarowa 4 
tel. 25 6314292 
NIP 7861697911 
………………………………………… 
                 (pieczęć Zamawiającego) 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E 

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów PZP) 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na :  

Dostawę i montaż 2 silosów zbożowych lejowych wraz ze stałym systemem załadunku do 

Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) Stacji Doświadczalnej Oceny 

Odmian w Seroczynie. 

 Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych silosu: 

Silos lejowy na zboże z blachy falistej ocynkowanej,    

Objętość 27-30m3, 

Kąt leja 45o, lej z blachy gładkiej, 

Rura zasypowa pod dmuchawę pneumatyczną fi 210mm, 

Okienka rewizyjne,  

Centralny właz górny i wlot załadunkowy, 

Drabina zewnętrzna do obsługi włazu dachowego, 

Instalacja do przewietrzania zboża, 

Króciec odpowietrzający, 

Ręczna zasuwa zamykająca,  

Właz rewizyjny w dolnej części leja, 

Workownica (wysyp dolny), 

Kołki mocujące, 

Projekt podstawy betonowej pod silos.  

Stały system załadunku :  

Podajnik ślimakowy pionowy z koszem zasypowym 1x2m o wydajności 14-20t/h, 

rury spustowe, kolana, obejmy, konstrukcja wsporcza, odciągi, rozdzielacz 2- drożny. 

Materiały będące przedmiotem dostawy będą zgodne z e znakiem CE lub B zgodne z ustawa o 

wyrobach budowlanych. Gwarancja min. 24 miesiące. 

 



Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.07.2022r. 

Inne istotne warunki zamówienia: 

Dostawa  i montaż do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, 08-116 Seroczyn, ul. 

Koszarowa 4. Koszty związane z dostawą, rozładunkiem i montażem przedmiotu zamówienia 

należy wkalkulować w cenę oferty. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z 

tego tytułu. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

Przed realizacją zamówienia Wykonawca uzgodni  ostateczny terminu dostawy. Możliwość wpłaty 

zadatku w wys. 50% zamówienia na podstawie wystawionej faktury w terminie 3-7 dni od jej 

otrzymania. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół 

odbioru przedmiotu zamówienia. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

Ofertę ( zgodną ze specyfikacją) proszę przesłać: 

 - na adres e-mail: : sdoo@seroczyn.coboru.gov.pl podpisaną elektronicznie podpisem zaufanym lub 

kwalifikowalnym przez osobę upoważnioną do złożenia oferty). Oferta złożona elektronicznie  bez 

w/w podpisu zostanie odrzucona,   

- lub osobiście  w siedzibie stacji   

- lub za pośrednictwem poczty (posłańca)  na adres: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian 

w Seroczynie, 08-116 Seroczyn, ul. Koszarowa 4  

 do dnia 12.04.2022r.  do godz. 1000. 

Wszelkie pytania można kierować do: Dyrektor Stacji Emilii Sekulskiej tel. kom. 502 092 101. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego niniejsze 

zapytanie bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku 

z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku 

z przedstawieniem  oferty 

. 

                                                                                                                Emilia Sekulska 

                                                                                                               Dyrektor SDOO w Seroczynie. 
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