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Poznań, dnia 14 grudnia 2015 r. 

OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ  

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań  
tel. (61) 864 90 00, fax. (61) 867 63 01 , www.ior.poznan.pl  

2. Przedmiot postępowania: sprzedaż używanych: samochodu 
osobowego, maszyn rolniczych: 

L.p. Nazwa przedmiotu 
sprzedaży 

Charakterystyka 

1 Prasa zwijająca 
stało komorowa 
SIPMA FARMA 
Typ: 279/1 

Rok produkcji: 1997 
Szerokość podbieracza: 1,8 m 
Wymiar beli 120x120 cm 
Obroty WOM 540 obr./min. 
Zapotrzebowanie mocy: N=55 KW 
Wydajność: 2÷3 ha/h 
Masa: 1950 kg 
Prasa kompletna, sprawna technicznie bez 
uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych 
Przeznaczenie: do zbioru słomy pokombajnowej, 
siana zgrabionego w wały oraz półsuchej zielonki 
przeznaczonej na sucho kiszonkę, a także resztek 
pożniwnych kukurydzy. 

2 Prasa zwijająca 
zmienno komorowa 
Claas Variant 380, 
typ: 752 

Rok produkcji: 2008 
Szerokość podbieracza: 2,1 m 
Wymiar beli 1: szerokość 1,2 m, średnica 0,9-1,8 m 
cm 
Zapotrzebowanie mocy: N=74 KW 
Masa: 2670 kg 
Prasa kompletna, sprawna technicznie, bez 
uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych. 
Prasa kompletna, sprawna technicznie bez 
uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych 
Przeznaczenie: do zbioru słomy pokombajnowej, 
siana zgrabionego w wały oraz półsuchej zielonki 
przeznaczonej na sucho kiszonkę, a także resztek 
pożniwnych kukurydzy. 

3 Suszarnia do zboża 
stacjonarna typ 
ARAJ S-36 PW 

Rok produkcji: 1996 
Pojemność zapasowa 11,0 t 
Moc cieplna 239 KW 
Zainstalowana moc elektryczna 5,9 KW 
Masa: 3000 kg 
Przeznaczenie: Do suszenia wszystkich rodzajów 
ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy 
Suszarnia kompletna. 



2 
 

4 Przyczepa samo 
załadowcza typ T 
150 SIPMA 

Rok produkcji: 1997 
Max. załadunek 8 balotów o szer. 1,2 m 
6 balotów o szer. 1,5 m, 
Zapotrzebowanie mocy N= 50 KW 
Przeznaczenie: Do załadunku balotów słomy siana 
itp. Oraz do płodów rolnych 
Przyczepa samo załadowcza niskopodwoziowa 
kompletna.. 

5 Samochód osobowy 
Fiat 126 P 

Rok produkcji: 1999 
Silnik benzynowy (2-cyl) chłodzony powietrzem 
Moc: N=18 KW, 
Poj. 652 cm3 

Ilość osób: 4 
Stan licznika: 084232 km 
Przeznaczenie: Do przewozu osób, bagażu 
podręcznego 
Samochód kompletny, w bieżącej eksploatacji  

 
W załączeniu zdjęcia przedmiotów sprzedaży. 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki 
majątku ruchomego:  

Przedmioty sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Rolniczego Zakładu 

Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze 13 po uprzednim umówieniu się, tel. 

kontaktowy.: +48 666 827 270. 

4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym 
postępowaniu: 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i 
musi zawierać:  

1) imię, nazwisko,  
2) adres lub nazwę i siedzibę oferenta, 
3) telefon, fax lub e-mail, 
4) nr: NIP i Regon(o ile występuje), 
5) oferowaną cenę brutto za dany przedmiot sprzedaży (oferowana cena nie może 
być niższa od ceny minimalnej), 
6) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu 
sprzedaży lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające  z rezygnacji z 
oględzin. 
Wzór formularza ofertowego w załączeniu. 

5. Termin związania ofertą  

Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni. 

6. Miejsce i termin składania o otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w zaadresowanej kopercie z dopiskiem :”Sprzedaż skł. maj. 
ruchomego RZD Winna Góra” w terminie do dnia 18.12.2015 r. do godz. 10:00 na 
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adres Zamawiającego: Rolniczy Zakład Doświadczalny w Winnej Górze (Winna Góra 
13, 63-013 Szlachcin) lub składać osobiście w siedzibie Zamawiającego pod 
wskazanym wyżej adresem. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12 2015 r. o godz. 
10.30 w siedzibie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Winnej Górze 13. 
 

7. CENA Minimalna na podstawie wyceny rzeczoznawcy :  

L.p. Nazwa przedmiotu sprzedaży Cena minimalna brutto 

1 Prasa zwijająca stało komorowa SIPMA 
FARMA 
Typ: 279/1 

13 173,30 zł 

2 Prasa zwijająca zmienno komorowa Claas 
Variant 380, typ: 752 

59 096,89 zł 

3 Suszarnia do zboża stacjonarna typ ARAJ S-
36 PW 

2 538,00 zł 

4 Przyczepa samo załadowcza typ T 150 
SIPMA 

4 959,36 zł 

5 Samochód osobowy Fiat 126 P 981,53 zł 

 
8. Inne informacje 

Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany przedmiot 
sprzedaży objęty niniejszym postępowaniem. 

Przyczyny odrzucenia oferty: 

 została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu  

 nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 4 , lub są one 
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień 
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

 zawiera cenę ofertową niższą niż minimalna cena określona przez 
sprzedającego na podstawie opinii rzeczoznawcy. 

O odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta. 

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży 

 Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu 
przez Kupującego przelewem ceny nabycia  na konto Sprzedającego: BGŻ 
BNP Paribas S.A. O/Poznań nr: 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600. 

 Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotów sprzedaży do chwili 
uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia. 

Organizatorowi postępowania przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez 
wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 

____________________________________________________________  
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 


