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Ogłoszenie 

o pisemnych przetargach ofertowych na przeprowadzenie usług rolniczych. 

 

„WIDAWA” Spółka z o.o. Biestrzykowice 

ogłasza pisemne przetargi ofertowe 
na przeprowadzenie następujących usług rolniczych w roku 2021: 

 

I. Zbiór pszenicy z areału ok. 220 ha w uzgodnionym terminie. 

II. Zbiór pszenżyta z areału ok. 180 ha w uzgodnionym terminie. 

III. Zbiór jęczmienia z areału ok. 60 ha w uzgodnionym terminie. 

IV. Zbiór kukurydzy ziarnowej z areału ok. 250 ha w uzgodnionym terminie. 

V. Zbiór rzepaku z areału ok. 150 ha w uzgodnionym terminie. 

VI. Zbiór trawy na nasiona z areału ok. 20 ha w uzgodnionym terminie. 

VII. Siew kukurydzy (z dozownikiem nawozów) na areale ok. 100 ha w uzgodnionym terminie. 

1. Oferty w formie pisemnej należy przedstawić do dnia 26.01.2021r. w zamkniętych kopertach (z dopiskiem na 
kopercie jakiej usługi ona dotyczy) w drodze listownej lub osobiście w sekretariacie Zarządu Spółki na każdy 
rodzaj oferowanej usługi z osobna; 
2. W ofertach należy ująć, co najmniej następujące dane: 
  • dane z CEDiEG wraz z załączeniem jego wypisu oraz kontakt telefoniczny 
  • oferowaną cenę zarówno netto jak i brutto z uwzględnieniem cen oleju napędowego na poszczególne rodzaje 
usług; 
  • rodzaj sprzętu, którym będzie wykonywana dana usługa rolnicza – w przypadku zbioru zbóż i rzepaku należy 
zadeklarować, iż oferent zabezpieczy do wykonania tych usług co najmniej 2 kombajny; 
  • oświadczenie zapewniające, że usługa będzie wykonywana osobiście, bez korzystania z pomocy 
podwykonawców; 
  • oświadczenie zapewniające, że oferent przystąpi do realizacji usługi niezwłocznie po stosownej informacji od 
zlecającego 
  • dołączenie do ofert referencji w przedmiocie jakości wykonywanych tego typu usług w poprzednich 
kampaniach; 
  • termin i forma zapłaty należności za wykonane usługi (preferowany termin zapłaty wynoszący co najmniej 60-
150 dni od dnia doręczenia faktury zlecającemu): 
  • zapewnienie podpisania umowy na wykonanie powyższych usług w przypadku wyboru oferty oferenta. 
  • Przedłożenie projektu umowy na wykonanie powyższych usług 
3. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 29.01.2021r. przez powołaną przez Zarząd Komisję, zaś wybrany na dany 
rodzaj oferowanej usługi oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony w drodze telefonicznej, celem 
ustalenia terminu zawarcia stosownej umowy. 
4. Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki. 
5. Postępowanie niniejsze nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez wyboru oferenta, jak i też prawo do jego 
unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyn, a nadto prawo do przeprowadzenia dodatkowych 
negocjacji z wybranym oferentem. 

          Telefon kontaktowy: 774194643 lub 603 035 459 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


