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Ożarów Mazowiecki, 31 sierpnia 2022r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Zamawiający. 
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o., 

ul. Ożarowska 40/42 - Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000504994, o kapitale 

zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, NIP: 8943052641, REGON: 022407374 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 
a) Zakup 1 szt. sortera optycznego służącego do czyszczenia materiału siewnego produkowanego 

przez Zamawiającego wraz z jego uruchomieniem w miejscu dostawy i szkoleniem personelu 
Zamawiającego. 

b) Minimalne wymagania techniczne dla sortera optycznego: 

 urządzenie winno umożliwiać czyszczenie nasion roślin strączkowych grubo i drobnonasiennych 
(np. bób, groch, fasola) oraz np. cebuli, kopru, szpinaku, marchwi, pietruszki, rzodkiewki; 

 urządzenie powinno zapewnić wysoką dokładność czyszczenia (min. 99,9%) i segregacji oraz 
bardzo niski stopień uszkodzenia nasion; 

 wydajność sortownika winna wynosić minimum 500 kg/h, 

 urządzenie musi spełniać kryteria zapewniające wykrycie i eliminację: 
nasion o kolorze odmiennym od żądanego, nasion z czarnymi lub ciemnymi punktami, nasion 
uszkodzonych mechanicznie w tym przez szkodniki (np. strąkowca), zgniłych lub nadgnitych, 
ciał obcych, owadów, substancji nieorganicznych (np. kamieni, szkieł, plastiku), itp. 

c) Ze względu na wielofunkcyjność urządzenia jego parametry techniczne muszą być  
rozbudowane, dając możliwość precyzyjnego sortowania i eliminacji nasion wadliwych.  

d) Sortownik winien umożliwiać sortowanie nasion wg następujących kryteriów: kolor, kształt, 
ciężar, wielkość. 

e) Aby osiągnąć odpowiednią użyteczność urządzenia wskazane jest dopełnienie następujących 
specyfikacji: 

 wbudowany podajnik z sitem odpylającym, zwiększający efektywności rozdziału, 

 wyposażenie urządzenia w dozownik wibracyjny zintegrowany z rynnowym systemem 
podawania produktu, zasobnik nasion o pojemności ca. 1000 kg, podajnik nasion z zasobnika do 
sortownika, automatyczna waga np. do 50 kg, 

 opcja jednoczesnego, powtórnego sortowania, 

 obudowy kamer służące zabezpieczeniu kamer przed zanieczyszczeniem pyłem, 

 zastosowanie kamer wysokiej rozdzielczości – system kontroli o wysokiej rozdzielczości,  

 automatyczna eliminacja błędów optycznych, 

 łatwe przeglądy dzięki zintegrowanemu programowi diagnostycznemu, 

 układ sterowania umożliwiający powiązanie kilku kryteriów rozdziału w jednym programie 
sortującym,  
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 wyposażenie maszyny w modem zapewniający zdalne sterowanie procesem produkcji, 

 interfejs operatorski z możliwością zapisu/zapamiętywania obróbki różnych nasion, 

 oprogramowanie sortownika powinno umożliwiać robienie analiz maksymalnego stosunku 
docelowego materiału do odpadu. 

 

3. Miejsce i termin realizacji zamówienia. 
Miejscem dostawy urządzenia jest Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa 

w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o., obiekt magazynowo-produkcyjny w Lublinie 

ul. Zemborzycka 110. Termin realizacji zamówienia: oczekiwany termin na realizację zamówienia 

(dostawę urządzenia) to do 30.11.2022r. 

 

4. Zawartość oferty. 
Oferta powinna zawierać co najmniej: 

a) dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, NIP, nr tel., osobę do kontaktu w wypadku pytań 
Zamawiającego), 

b) opis doświadczeń Oferenta w zakresie przedmiotu zamówienia, 
c) opis/parametry przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów wyszczególnionych 

w zapytaniu ofertowym, 
d) cenę przedmiotu zamówienia – cena netto, brutto, wartość podatku VAT, 
e) termin realizacji zamówienia, 
f) termin ważności oferty, 
g) datę sporządzenia oferty, 
h) warunki i termin płatności, 
i) okres gwarancji podany w miesiącach (zamawiający oczekuje co najmniej 24 miesięcznego 

okresu gwarancji), 
j) warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (Zamawiający oczekuje codziennego dostępu 

do serwisu i jego reakcji w ciągu 48h), 
k) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu. 
Przedkładana oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim lub angielskim. 

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. 
Oferty mogą zostać złożone osobiście, pocztą, kurierem lub drogą mejlową. 

List polecony lub przesyłka kurierska winny być dostarczone na adres: Przedsiębiorstwo 

Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. 

Ożarowska 40/42 Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 

Mejl winien zostać przesłany na: sekretariat@pnos.pl. 

Termin składania ofert: do 07.09.2022r. do godz. 16:00. 

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.  

 

 



Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o. 

ul. Ożarowska 40/42, bud. F, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

NIP: PL8943052641, Regon: 022407374, KRS: 0000504994,  

kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN opłacony w całości 

www.pnos.pl 

 

 

6. Opis kryteriów przy wyborze oferty 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny i parametrów urządzenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem. Zamawiający ma prawo do 

odwołania procedury wyboru dostawców, niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny. 

 

7. Rozstrzygnięcie, wybór oferty, inne. 
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po upływie terminu 

składania ofert. Oferenci zostaną poinformowani drogą mejlową czy ich oferta została wybrana.  

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Zbigniew Najda, e-

mail: z.najda@pnos.pl tel. +48 603 076 588. 

mailto:z.najda@pnos.pl

