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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa KRISUS KRZYSZTOF WARMBIER 

NIP 8792338580 

Adres siedziby 87-134 SKŁUDZEWO 7 

Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2021/1433 

 

1. Zamówienie obejmowało zakup i dostawę następujących maszyn 

 
Część 1.  
Traktorek Solis 26 4WD lub równoważny (1 szt.) – nowy, rok produkcji nie starszy niż 
2020 r., napęd: 4 x 4, udźwig podnośnika nie mniejszy niż 600 kg, układ kierowniczy 
hydrostatyczny. Cena max netto 37 000,00 PLN 
Część 2.  
Ładowacz czołowy z łyżką 4W1 lub równoważny (1 szt.) - nowy, rok produkcji nie starszy 
niż 2020 r., szerokość min. 1,8 m, pojemność min 0,40 m3. Cena max netto 9 000,00 PLN 
Część 3. 
Kosiarka bijakowa EFGC105 lub równoważna (1 szt.) - nowa, rok produkcji nie starszy niż 
2020 r., min. szerokość robocza – 100 cm, min. szerokość całkowita - 110cm, minimalna 
moc ciągnika - 10 KM. Cena max netto 2 800,00 PLN 
Część 4.  
Glebogryzarka TL135 lub równoważna (1 szt.) - nowa, rok produkcji nie starszy niż 2020 
r., min. szerokość robocza: 1200 mm, min. głębokość pracy: 80 mm, min. ilość noży: 20 
szt, minimalna moc ciągnika: 15 KM. Cena max netto 2 700,00 PLN 
Część 5.  
Traktor ogrodowy do precyzyjnego cięcia RT5097C lub równoważny (1 szt.) - nowy, rok 
produkcji nie starszy niż 2020 r., min. szerokość kosza – 90 cm, min. pojemność kosza na 
trawę – 200 l, minimalna moc traktora: 10 KM. Cena max netto 11 500,00 PLN 

 
 

2. Informuję, iż w ramach przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą wybrana 
została oferta złożona przez 

Część 1.  
Traktorek Solis 26 4WD lub równoważny (1 szt.) – AUTO_AGRO Inter Trade z siedzibą w 
Karłowie, Karłowo 2 96-520 Iłów; - cena netto: 36 500,00 PLN 
Część 2.  
Ładowacz czołowy z łyżką 4W1 lub równoważny (1 szt.) – nie wybrano ze względu na 
przekroczenie ceny maksymalnej netto; 
 



Część 3. 
Kosiarka bijakowa EFGC105 lub równoważna (1 szt.) - nie wybrano ze względu na 
przekroczenie ceny maksymalnej netto; 
Część 4.  
Glebogryzarka TL135 lub równoważna(1 szt.) - nie wybrano ze względu na przekroczenie 
ceny maksymalnej netto; 
Część 5.  
Traktor ogrodowy do precyzyjnego cięcia RT5097C lub równoważny (1 szt.) - nie wybrano 
ze względu na brak ofert; 
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