
      Chrząstowo, dnia 24.03.2023 r. 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych                                                                                          

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian 

w Chrząstowie, Chrząstowo 8 

89-100 Nakło nad Notecią 

NIP 7861697911   

 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E 

ZO/1/2023 

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego 

w rozumieniu przepisów PZP) 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę środków ochrony roślin 

według poniższego zestawienia: 

Ilości określono w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ZO/1/2023 

 

Miejsce: SDOO w Chrząstowie, Chrząstowo 8, 89-100 Nakło nad Notecią  
 

Zadanie nr 1 – Dz. Gospodarczy 

 
Lp. Nazwa 

handlowa/ 

równoważny
* 

Opis 

FUNGICYDY 

1 Caryx 240 SL 
substancja czynna:  chlorek mepikwatu, metkonazol 
zakres rejestracji: m.in. rzepak ozimy, 

2 
Korrazo  250 

SC 

substancja czynna:  azoksystrobina 
zakres rejestracji: m.in. pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, 

rzepak ozimy 

INSEKTYCYDY 

3 Nexide 60 CS 

substancja czynna:  gamma- cyhalotryna 

zakres rejestracji:  m.in. rzepak ozimy ,pszenica oz. jęczmień jary  

zwalczany szkodnik: słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek, 

chowacz  podobnik, pryszczarek kap .gnatarz ,skrzypionki, mszyce 

4 
Inazuma  130 

WG 

substancja czynna: lambda-cyhalotryna, acetamipryd 
zakres rejestracji:  m.in. rzepak ozimy, pszenica ozima 

zwalczany szkodnik:  słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, 

chowacz brukwiaczek mszyce, tantniś krzyżowiaczek, śmietka kapuściana, 

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 

HERBICYDY 

5 
Command 

480 EC  

substancja czynna: chlomazon 

zakres rejestracji: m.in. rzepak ozimy,groch 

6 
Stomp Aqua 

455 CS 

substancja czynna: pendimetalina 

zakres rejestracji: m.in.groch, łubin wąskolistny, łubin żółty 

 
*Środek równoważny tzn. o takiej samej zawartości substancji aktywnej i formulacji oraz funkcjonalności. 

Wykonawca proponujący środek równoważny jest zobowiązany udowodnić tę równoważność  ( dołączyć 

aktualną kserokopię etykiety-instrukcję stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i 



 
 

stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, 

które musi spełniać wymieniony środek ochrony roślin lub jemu równoważny. 

 

 

Zadanie nr 2 – Dz. Badawczo-Doświadczalny 

 
Lp. Nazwa 

handlowa/ 

równoważny
* 

Opis 

FUNGICYDY 

1 Input Triple 

substancja czynna:  proquinazyd, protiokonazol,  spiroksamina 

zakres rejestracji: m.in. pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, 

jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime 

zwalczany patogen: m.in. mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość 

źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza 

zbóż, 

brunatna plamistość liści 

termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą 

wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w 

źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju 

kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49). 

 

INSEKTYCYDY 

2 
Sivanto 

Energy 

substancja czynna: flupyradifuron, deltametryna 

zakres rejestracji: rzepak ozimy, rzepak jary  

zwalczany szkodnik: chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, 

Słodyszek rzepakowy, pryszczarek kapustnik (średni poziom zwalczania), 

chowacz podobnik 

HERBICYDY 

3 
Goltix-S 700 

SC 

substancja czynna: metamitron 

zakres rejestracji: m.in. burak cukrowy 

 

4 

Biathlon 4D 

(+ Dash HC) 

 

substancja czynna: tritosulfuron, florasulam   

zakres rejestracji: m.in.  pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, 

pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies jary 

termin stosowania: stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca 

fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39). 

 

*Środek równoważny tzn. o takiej samej zawartości substancji aktywnej i formulacji oraz funkcjonalności. 

Wykonawca proponujący środek równoważny jest zobowiązany udowodnić tę równoważność  ( dołączyć 

aktualną kserokopię etykiety-instrukcję stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i 

stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, 

które musi spełniać wymieniony środek ochrony roślin lub jemu równoważny. 

Zadanie nr 3 – ZDOO w Głębokim 

 
Lp. Nazwa 

handlowa/ 

równoważny
* 

Opis 

HERBICYDY 

1 Boxer 800 EC  
substancja czynna: prosulfokarb - 800 g/l (78,43%) 

zakres rejestracji: m.in. bobik, groch, soja 



 
 

termin stosowania: do 3-5 dni po siewie 

2 
Goltix Titan 

565 SC 

substancja czynna: metamitron – związek z grupy triazynonów - 525 g/l 

(45,14%), chinomerak – zw.z gr.kw.chinolinokarboksylowych - 40 g/l (3,43%) 

zakres rejestracji: burak cukrowy 

termin stosowania: powschodowo w dawkach dzielonych 

3 
Powertwin 400 

SC + Insert 

substancja czynna: fenmedifam – zw.z gr.poch.kwasu karbaminowego - 200 

g /l (18,0%), etofumesat – zw.z gr.poch.benzofuranu - 200 g /l (18,0%) 

zakres rejestracji: burak cukrowy 

termin stosowania: w dawkach dzielonych 

4 Safari 50 WG 

substancja czynna: triflusulfuron metylowy – 500g/kg (50%) 

zakres rejestracji: m.in. burak cukrowy 

termin stosowania: w mieszankach z innymi herbicydami 

 

*Środek równoważny tzn. o takiej samej zawartości substancji aktywnej i formulacji oraz funkcjonalności. 

Wykonawca proponujący środek równoważny jest zobowiązany udowodnić tę równoważność  ( dołączyć 

aktualną kserokopię etykiety-instrukcję stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i 

stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, 

które musi spełniać wymieniony środek ochrony roślin lub jemu równoważny. 

 

Zadanie nr 4 – ZDOO w Głodowie 

 
Lp. Nazwa 

handlowa 

/równoważny
* 

Opis 

 HERBICYDY 

1.  

Lumax 

537,5 SE 

substancja czynna: terbutylazyna, mezotrion, S-metolachlor 

zakres rejestracji: m.in. kukurydza 

termin stosowania: m.in. po siewie kukurydzy przed jej wschodami lub 

bezpośrednio po wschodach (do fazy 3 liści rośliny uprawnej) 

2.  

Wing P 

462,5 EC 

substancja czynna: dimetenamid-P , pendimetalina 

zakres rejestracji: m.in. kukurydza,  łubin żółty , łubin wąskolistny, łubin 

biały, groch siewny (jadalny) 

termin stosowania: Środek stosować po siewie ale przed wschodami 

3.  

Nikosar 060 

OD 

substancja czynna: nikosulfuron 

zakres rejestracji: kukurydza 

termin stosowania: zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści 

kukurydzy (BBCH 12-18) 

4.  

Foxtrot  069 

EW 

substancja czynna: fenoksaprop-P 

zakres rejestracji: m.in. jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenica ozima 

termin stosowania: m.in. do końca fazy 3-ego kolanka (BBCH 22-33) 

5.  

Mocarz 75 

WG 

substancja czynna: Tritosulfuron, Dikamba 

zakres rejestracji: m.in. pszenica ozima, pszenżyto ozime, Żyto jęczmień 

jary, owies, Kukurydza 

termin stosowania: min. wiosną w fazie krzewienia zbóż 

6.  

Chwastox 

Trio Nowy 

390 SL 

substancja czynna: mekoprop-P, MCPA, dikamba 

zakres rejestracji: m.in. pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień 

jary, owies 

termin stosowania: m.in.  wiosną po ruszeniu wegetacji od początku fazy 

krzewienia zbóż do jej końca 

 
*Środek równoważny tzn. o takiej samej zawartości substancji aktywnej i formulacji oraz funkcjonalności. 

Wykonawca proponujący środek równoważny jest zobowiązany udowodnić tę równoważność  ( dołączyć 

aktualną kserokopię etykiety-instrukcję stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i 



 
 

stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, 

które musi spełniać wymieniony środek ochrony roślin lub jemu równoważny. 

 

I.  Wartość szacunkowa zamówienia (zadania od nr 1 do nr 4):   50.000,00 zł netto 

II. Podstawa określenia wartości szacunkowej: zapytanie ofertowe 

III. Data określenia wartości szacunkowej:  20.03.2023 r. 

IV. Nazwisko i imię osoby ustalającej szacunkową wartość: Jerzy Matruk 

V. Kwota przeznaczona na realizację w 2023r: 100.000,00 zł netto 

VI. Pozycja w planie zamówień publicznych: 3.2.1 Dostawa środków ochrony roślin  

Termin realizacji zamówienia: max. do 07.04.2023. 

 

Inne istotne warunki zamówienia, w tym kryteria oceny ofert :  

Podstawowym kryterium oceny oferty będzie zaproponowana cena (w ramach realizacji 

poszczególnych zadań) – 100% 

Termin płatności – 30 dni 

Oferta określająca terminy dłuższe od wymaganych w zapytaniu podlega odrzuceniu. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybrane zadanie lub zadania (Zadania od nr 1 do 

nr 4). 

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Dyrektor Beata Kaliska tel: 52-385-32-28 

Ofertę prosimy złożyć do dnia 31.03.2023 r. do godz. 11:00: 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail: e.iciek@chrzastowo.coboru.gov.pl lub 

 złożyć osobiście w sekretariacie SDOO w Chrząstowie lub 

 przesłać pocztą na wskazany powyżej adres Zamawiającego – decyduje data wpływu.  

 

Adres siedziby Zamawiającego: 

COBORU SDOO w Chrząstowie 

Chrząstowo 8 

89-100 Nakło nad Notecią 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania 

obejmującego niniejsze zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje 

prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także 

kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem 

oferty. 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

Dyrektor 

Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian 

w Chrząstowie 

dr inż. Beata Kaliska 

mailto:e.iciek@chrzastowo.coboru.gov.pl


 
 

Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego ZO/1/2023  

 

 

Formularz ofertowy 

d o  Z a p y t a n i a    o f e r t o w e g o 

ZO/1/2023 

Nazwa Wykonawcy:  

 

.......................................................................................................... 

 

.......................................................................................................... 

 
NIP:.....................................................   

Regon……………………………… 

nr tel. ..................................................  

mail:.................................................... 

 

 

Uwaga! Formularz ofertowy jest ważny, jeśli wycenione są wszystkie pozycje dla danego 

Zadania, na które Wykonawca składa ofertę. 

 

1. Nawiązując do Zapytania ofertowego nr ZO/1/2023 wyrażam chęć uczestnictwa w 

postępowaniu o  zamówienie publiczne, prowadzonym z wyłączeniem przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, organizowanym przez Zamawiającego, w 

terminie i pod warunkami określonymi w niniejszym postępowaniu.  

2. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę: 

 

 

Miejsce: SDOO w Chrząstowie, Chrząstowo 8, 89-100 Nakło nad Notecią  
 

Zadanie nr 1 – Dz. Gospodarczy 
 

L.p. Nazwa handlowa /lub 

równoważny* 

J. 

m. 

 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto l/kg 

Wartość 

netto 

Ilość x cena 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto 

 

Kwota 

VAT 

 FUNGICYDY       

1 
 Caryx 240 SL 

l 104 
    

  

2 
Korrazo 250 SC 

l 104 
    

  



 
 

 INSEKTYCYDY       

3 
Nexide  60 CS 

l 9 
    

  

4 
Inazuma 130 WG 

kg 26 
    

  

 HERBICYDY       

5 
Command 480 EC  

l 3 
    

  

6 
Stomp Aqua 455 CS 

l 48 
    

  

 
RAZEM 

 XXX  

 

 

*Środek równoważny tzn. o takiej samej zawartości substancji aktywnej i formulacji oraz funkcjonalności. 

Wykonawca proponujący środek równoważny jest zobowiązany udowodnić tę równoważność  ( dołączyć 

aktualną kserokopię etykiety-instrukcję stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i 

stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ). 

Cena oferty w zakresie  Zadania nr 1: 

cena netto zadania  ................... . ............. . ............. . ........ .. ............   ..  zł 

(słownie złotych: ...  .... . .... . ........................... . ........ . .............  . ) 

podatek VAT …….%  kwota ……………………….zł 

cena brutto zadania  .......... . ............ .... ............ . ........ . ..........................  zł 

(słownie złotych: ...  ................................................................ . . ..) 

 

Zadanie nr 2 – Dz.Badawczo-Doświadczalny 
 

L.p. Nazwa handlowa /lub 

równoważny* 

J. m. 

 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto l/kg 

Wartość 

netto 

Ilość x cena 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto 

 

Kwota 



 
 

netto VAT 

 FUNGICYDY       

1 
Input triple  

l 5 

    

  

 INSEKTYCYDY       

2 
SIVANTO ENERGY 

l 5 

    

  

 HERBICYDY       

3 
Goltix-S 700 SC 

l 4 

    

  

4 
Biathlon 4D + (Dash HC) 

kg + 

l 
0,5+(5l) 

    

  

 

RAZEM 

 XXX  

 

 

*Środek równoważny tzn. o takiej samej zawartości substancji aktywnej i formulacji oraz funkcjonalności. 

Wykonawca proponujący środek równoważny jest zobowiązany udowodnić tę równoważność  ( dołączyć 

aktualną kserokopię etykiety-instrukcję stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i 

stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ). 

 

Cena oferty w zakresie  Zadania nr 2: 

cena netto zadania  ................... . ............. . ............. . ........ .. ............   ..  zł 

(słownie złotych: ...  .... . .... . ........................... . ........ . .............  . ) 

podatek VAT …….%  kwota ……………………….zł 

cena brutto zadania  .......... . ............ .... ............ . ........ . ..........................  zł 

(słownie złotych: ...  ................................................................ . . ..) 

 

Zadanie nr 3 – ZDOO w Głębokim 
 



 
 

L.p. Nazwa handlowa /lub 

równoważny* 

J. m. 

 

Ilość Cena 

netto l/kg 

Wartość 

netto 

(Ilość x cena 

netto) 

VAT Wartość brutto 

 

 HERBICYDY       

1 
Boxer 800 EC 

l 25 

    

  

2 
Goltix Titan 565 SC 

l 10 
    

  

3 
Powertwin 400 SC + Insert 

l 10 
    

  

4 
Safari 50 WG  

kg 0,36 
    

  

 
RAZEM 

 XXX  

 

 

*Środek równoważny tzn. o takiej samej zawartości substancji aktywnej i formulacji oraz funkcjonalności. 

Wykonawca proponujący środek równoważny jest zobowiązany udowodnić tę równoważność  ( dołączyć 

aktualną kserokopię etykiety-instrukcję stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i 

stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ). 

Cena oferty w zakresie  Zadania nr 3: 

cena netto zadania  ................... . ............. . ............. . ........ .. ............   ..  zł 

(słownie złotych: ...  .... . .... . ........................... . ........ . .............  . ) 

podatek VAT …….%  kwota ……………………….zł 

cena brutto zadania  .......... . ............ .... ............ . ........ . ..........................  zł 

(słownie złotych: ...  ................................................................ . . ..) 

 

Zadanie nr 4 – ZDOO w Głodowie 
 

 

L.p. Nazwa handlowa /lub J. m. Ilość Cena Wartość VAT Wartość brutto 



 
 

równoważny*  netto l/kg netto 

Ilość x cena 

netto 

 

 HERBICYDY       

1 
Lumax 537,5 SE 

l 5 
    

  

2 
Wing P 462,5 EC 

l 20 

    

  

3 
Nikosar 060 OD 

l 1 
    

  

4 
Foxtrot 069 EW 

l 10 

    

  

5 
Mocarz 75 WG 

kg 0,4 
    

  

6 
Chwastox Trio Nowy 390 SL 

l 15 

    

  

 
RAZEM 

 XXX  

 

 

*Środek równoważny tzn. o takiej samej zawartości substancji aktywnej i formulacji oraz funkcjonalności. 

Wykonawca proponujący środek równoważny jest zobowiązany udowodnić tę równoważność  ( dołączyć 

aktualną kserokopię etykiety-instrukcję stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i 

stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ). 

Cena oferty w zakresie  Zadania nr 4: 

cena netto zadania  ................... . ............. . ............. . ........ .. ............   ..  zł 

(słownie złotych: ...  .... . .... . ........................... . ........ . .............  . ) 

podatek VAT …….%  kwota ……………………….zł 

cena brutto zadania  .......... . ............ .... ............ . ........ . ..........................  zł 

(słownie złotych: ...  ............................................................. . . ..) 



 
 

 

3. Deklaruję wykonanie zadania w terminie do 07 kwietnia 2023 r. 

4. Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 

Zapytaniu ofertowym.  

5. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA 

a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym ZO/1/20223 i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń, 

b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania 

oferty, 

c) Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań 

Wykonawcy opisanych w Zapytaniu ofertowym ZO/1/2023 i jest ceną ostateczną. 

 

 

 

.....................................                          ................................................................ 

Miejscowość i data                                  Podpis  
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