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Kamieniec Ząbkowicki, dnia 29 kwietnia 2022 r. 
 
 

 
OGŁOSZENIE 

 
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ  

W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.  

Z SIEDZIBĄ (57 – 230) KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, PL. KOŚCIELNY 1   

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA RELIZACJĘ ZADAŃ PN: 

 „Silos zewnętrzny trzykomorowy do przechowywania owsa w Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu” 

 
I. Zamawiający: 
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ohz-kamieniec.pl 
Telefon: Sekretariat: 74-817-32-14, informacja o zamówieniu: 734 869 609 
 
Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia [SIWZ] oraz załączniki dostępne na stronie 
http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”. 

 
II. Termin i miejsce złożenia ofert 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik 
do niniejszego zapytania na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.   
Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub e-mailem: sekretariat@ohz-kamieniec.pl, w terminie  

do dnia 17. 05. 2022 r. do godz. 12:00.  
 
III. Wyniki postępowania 
Zamieszczone zostaną na stronie:  http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”. 

http://www.ohz-kamieniec.pl/
http://www.ohz-kamieniec.pl/
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn: 
„Silos zewnętrzny trzykomorowy do przechowywania owsa w Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu” 

I. Przedmiot zamówienia:  
 

1. Przenośnik ślimakowy z koszykiem zasypowym pod wysyp z naczepy – 1szt 
- moc silnika P = 4,0 kW 
- L = 7,0 mb 
- wysyp do podnośnika kubełkowego – poz. 2 
 

2. Podnośnik kubełkowy Q = 50 t/h długość całkowita ok. 9,0 mb – 1szt 
- moc silnika P = 2,2 kW 
- wsyp do stopy  
- wyjście z głowicy fi200 na przenośnik ślimakowy górny 
- uchwyty do ścian silosów 
- podłączenie do przenośnika ślimakowego poz. 3 
 

3. Przenośnik ślimakowy– 45t/h, Lc = 8,5 mb – 1 szt 
- zasyp ziarnem trzech połączonych zbiorników (poz. 4), montaż pod kalenicą 
- przenośnik z powycinanym dnem nad komorą każdego zbiornika, zapełniony zbiornik  
  staje się dnem do transportu ziarna na kolejny zbiornik 
- maksymalne wypełnienie przestrzeni użytkowej zbiorników 
 

4. Zbiornik magazynowy o przekroju kwadratowym ok. 2x2m - 19m3 – 3 szt. 
- przyjęcie i magazynowanie ziarna owsa dla q = 450 kg/m3 
- pojemność około Vu = 19 m3, ładowność około Q = 8 ton, wysokość około Hc = 7,0 m 
- całość konstrukcji z blachy ocynkowanej 
- konstrukcja przygotowana pod przekrycie dachówką karpiówką, boki z możliwością obicia deską 
 

5. Zasuwa podsilosowa ręczna - 3 szt 
- zasyp przenośnika wstęgowego – spiralnego (poz. 6) 
 

6. Przenośnik wstęgowy-spiralny długość około 15,0 mb - 1 szt 
- obiór ziarna owsa ze zbiorników i transport w kierunku gniotownika 
- montaż urządzeń w nowym układzie technologicznym 
 

7. Zasilanie i sterowanie urządzeń w trybie ręcznym i automatycznym – 1 kpl. 
- sterowanie na podstawie 5 czujników napełnienia: 
a ) 3 sztuki w lejach dolnych zbiorników nr 1, 2 i 3 
b ) 1 sztuka maksymalny poziom w zbiorniku nr 3 
c ) 1 sztuka maksymalny poziom w koszyku zasypowym gniotownika 
- sterownik z panelem dotykowym 
- zasilanie z nowej szafy wraz z układem sterowania 
- nowe przewody zasilające 
- zasilanie gniotownika (istniejącego) i ślimaka 
- zasilanie falownikiem ślimaka zasypującego gniotownik 
 

8. Dostawy, dojazdy, sprzęt niezbędny do montażu – 1 kpl. 
  

III. Pozostałe  warunki  
Zamawiający oczekuje złożenia oferty na cały zakres robót zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym 
załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Zaproponowana przez Wykonawcę cena netto powinna 
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonanymi robotami (również 
wywóz odpadów budowlanych i sprzątanie po robotach).  
Zakres prac nie obejmuje kosztów robót fundamentowych. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dla zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: 

„Silos zewnętrzny trzykomorowy do przechowywania owsa w Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu” 

dla Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 

Zamawiający:  

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 
Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
NIP: 887-001-09-89 
 
WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
  

 
 

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW :  
 
Imię i nazwisko  …………………………………………………………………. 
 
Adres …………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………… 
 
Nr faksu …………………………………………………………………………………………. 
 
Adres e-mail ……………………………………………………………………………….. 
 
4. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:  

 
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia;  
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnego z treścią zapytania ofertowego;  
3. Cena netto mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

 

lp Opis zadania Cena netto Termin wykonania 

1 

Silos zewnętrzny trzykomorowy do 

przechowywania owsa w Stadzie Ogierów Książ w 

Wałbrzychu. 

  

 
4. Niniejsza oferta jest ważna przez 7 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert; 
5. Okres gwarancji wynosi …………. miesięcy 
6. Termin wykonania wraz z uruchomieniem wynosi ………. tygodni od podpisania umowy. 
7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu 
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  

 
 
 
 

…………………………………..  ……………………………………………………. 
Miejscowość, data     podpis osoby upoważnionej 
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