
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 27-03-2017 

Nazwa zamawiającego 

ZPUH Best-Pest Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp.j. 

Numer ogłoszenia 

1/2017 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, wysyłać listem na adres: ZPUH Best – Pest Sp.j. ul. 

Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno, lub elektronicznie na adres: sekretariat@bestpest.com.pl lub 

l.puskarczyk@bestpest.com.pl 

 

Za dzień złożenia oferty uważa się  dzień dotarcia oferty do Zamawiającego. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

sekretariat@bestpest.com.pl  

l.puskarczyk@bestpest.com.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Łukasz Puskarczyk 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 606 486 589 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa maszyn i urządzeń do linii formulacii SG środków ochrony roślin 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: śląskie  Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń do linii formulacii SG środków ochrony roślin dla 

firmy  ZPUH Best Pest Sp.j 

mailto:sekretariat@bestpest.com.pl
mailto:sekretariat@bestpest.com.pl


Przedmiot zamówienia 

DISOLVER - 2 szt: 

 

1. Disolver do pracy z kadziami o pojemności roboczej 1 000 litrów 

 

2. Moc silnika głównego 37 lub 45 kW + silnik pomocniczy (hydraulika) 

- 1,1 kW 

 

3. Obroty z możliwością regulacji : 0 - 1000 obr./ 1 min. 

 

4. Napęd - przetwornica 37 lub 45 kW ze stałym momentem obrotowym 

 

5. Komplet tarcz dyspersyjnych - 3 szt, : m.in. 1 x 500 mm, wykonane 

ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 

 

6. Konstrukcja disolvera stalowa 

 

7. Panel sterowniczy elektroniczny 

 

8. Wyłączniki krańcowe 

 

9. Mocowanie kadzi 

 

10. Możliwość pracy z podniesionym mieszadłem na wys. około 500 cm 

 

KADZIE - 2 szt: 

 

1. Pojemność robocza 1000 litrów 

 

2. Wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 

 

3. Zawór spustowy, kulowy 2 lub 3 ' + zawory zapasowe - po 2 szt. 

 

4. Płaszcz grzejny z wmontowanymi grzałkami elektrycznymi - 3 szt. o 

mocy 2 lub 3 kW 

 

5. Kółka jezdne, skrętne - po 4 szt. gumowane z blokadami na każdym 

kółku 

 

PRZECIERAKI – GRANULATORY – 4 szt: 

 

1. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

 

2. Wyłączniki zasilania z boku maszyny + wyłącznik awaryjny 

 

3. Moc silnika 5,5 lub 7,5 lub 11 kW 

 

4. Wydajność około 300 kg / h 

 



Kod CPV 

42900000-5 

Nazwa kodu CPV 

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia 19. 06. 2017 r. 

Załączniki 

Brak załączników 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Na podstawie oświadczenia 

Wiedza i doświadczenie 

Na podstawie oświadczenia 

Potencjał techniczny 

Na podstawie oświadczenia 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Na podstawie oświadczenia 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Na podstawie oświadczenia 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Na podstawie oświadczenia 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryteria wyboru oferty: 

1) Cena – 100%  

 

Wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie będzie udzielone podmiotom 

powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  



b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

ZPUH Best Pest Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp.j. 

Adres 

43-602 Jaworzno, ul. Moździerzowców 6 b 

woj. śląskie 

Numer telefonu 

+48 32 617 75 62 

Fax 

+48 32 617 75 71  

NIP 

632-18-16-464 

Tytuł projektu 

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych 

Numer projektu 

RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 

 

 


