
41/2020 

OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia poniżej kwoty progu unijnego 

 
1. Pełna nazwa zamawiającego 

 

Instytut Zootechniki- Państwowy Instytut Badawczy 
31-047 Kraków, ul. Sarego 2 
Zakład Doświadczalny Pawłowice 

ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice 
tel.: (0-65) 529-91-92 / faks: (0-65) 529-94-64 

REGON 000079728-00093  NIP 675-000-21-30 
 

2. Ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na dostawę: 
środka ochrony roślin   BETANAL MAXX PRO 209OD  + METRON 700SC  

PAKIET lub równoważnego w ilości 20 szt. 

             

CPV  24453000-4  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Środek ochrony roślin  BETANAL MAXX PRO 209OD  + METRON 700SC  

PAKIET lub równoważny w ilości 20 szt. 

 
PAKIET:  Betanal Maxx Pro 209OD 5,0 l + Metron 700SC 5,0 l   

1.HERBICYD:  BETANAL MAXX PRO 209OD 

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej OD, stosowany nalistnie, 

przeznaczony   

do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych.   

Zawartość substancji czynnej:  Fenmedifam                  60 g/l  (  5,5% ) 

                                                  (związek z grupy fenylokarbaminianów) 

       Desmedifam                  47 g/l  ( 4,3% ) 

       (związek z grupy fenylokarbaminianów) 

       Etofumesat                     75 g/l  ( 6,9% ) 

       (związek z grupy benzofuranów ) 

       Lenacyl                          27 g/l  ( 2,5% ) 

       (związek z grupy uracyli) 
 

2. HERBICYD:  METRON 700SC  

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania 

wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony  do zwalczania niektórych 

gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych.  

Zawartość substancji czynnej:  Metamitron              700 g/l  ( 58,30% ) 

                                                  (związek z grupy triazynonów ) 

Ważność środka ochrony roślin – min.14 miesięcy od daty dostawy. 

 

 Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na               

          potrzeby własne. 

  
      4.   Termin realizacji zamówienia: do 12-02-2020 

               

       5.  Termin płatności –  30 dni od daty dostawy towaru i otrzymania faktury przez            

                                             Zamawiającego   



Zapłata za zakupiony towar zostanie dokonana tylko na rachunek bankowy   
znajdujący  się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy  

            VAT (tzw.biała lista) 

 
       6.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  

8. Wadium:  nie jest wymagane 

9. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych 

10. Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty 

11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 

www.zdpawlowice.pl 
Dostępna również w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6 

 

      12.  Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: 
 

       Roman Kozyra  
 

      13.  Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 

            O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

      - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  (art. 24 ust.1, ust.5     

       pkt.1 ustawy Pzp). 

      Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:     

spełnia - nie spełnia  

 

     14.  Miejsce i termin składania ofert: 

            Siedziba zamawiającego pokój nr 2 - Sekretariat 

            Termin – 28-01-2020 do godz. 1200 

 

     15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 

            28-01-2020  godz. 1215 

            Siedziba zamawiającego - pałac, oficyna lewa, pokój nr 3, parter 

 

     16.   Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

             - cena 100% 

 

     17.   Termin związania ofertą: 

             30 dni  

 

     18.  Numer sprawy - nadany przez zamawiającego  

            41/2020 


