
 

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI - REQUEST FOR INFORMATION) "BETRANS" SP. Z O.O. 
Celem niniejszego dokumentu jest zebranie ogólnych informacji na temat możliwości dotyczących realizacji Zakupu 

usług transportowych ciągnikami rolniczymi o mocy min. 110 – 150 KM  
INFORMACJE O FIRMIE 

1 Pełna nazwa firmy:   
2 Adres firmy:   

3 Adres strony WWW: (wypełniamy jeśli taka 
strona istnieje)   

4 Numery NIP,REGON, i KRS:   

5 Osoba kontaktowa: stanowisko/e-mail, telefon 
komórkowy   

  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ WYKONAWCY, KTÓRZY: 

6 są właścicielem, bądź posiadają prawo do dysponowania ciągnikami rolniczymi na podstawie umowy bądź umowy 
przedwstępnej leasingu, najmu, dzierżawy 

7 dysponują kadrą kierowców posiadającą odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług za pomocą ciągników 
rolniczych 

8 Posiadają ciągniki rolnicze o mocy min 110-150 KM, napęd na dwie osie, wyprodukowane po roku 2000 w ilości nie 
mniejszej niż 3 sztuki.  

PROPOZCYJA CENOWA 

9 

Cena netto za 1 godz. świadczenia usługi 
transportowej jednego ciągnika ( w cenę należy 
wliczyć wszystkie koszty m.in. obsługę 
kierowcy, koszty paliwa, ubezpieczenia, etc.)   

10 ilość zaoferowanych pojazdów (nie mniej niż 3 
szt.)   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
11 Łączna ilość wymaganych ciągników rolniczych: 10 

12 Specyfikacja jednostki transportowej:  

Ciągnik rolniczy o mocy min. 110-150 KM, napęd na dwie osie, 
wyprodukowane po roku 2000. Wyposażone w przewód 
elektryczny, linę holowniczą lub sztywny hol (używane podczas 
ewentualnego ugrzęźnięcia pojazdu). 

13 Okres trwania Umowy 24 miesięcy (szacowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi 
01.04.2022) 

14 System pracy 
usługi głównie świadczone w dni robocze na I(7:00-15:00), II 
(15:00-23:00), III (23:00-7:00) zmianie, z zastrzeżeniem że mogą 
występować we wszystkie dni tygodnia. 

15 Szacunkowa ilość godzin w okresie trwania 
Umowy 

64 512 h  z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie gwarantuje 
Wykonawcy minimalnej ilości przepracowanych godzin w okresie 
obowiązywania Umowy. 

16 Gwarantowana ilość godzin pracy w ciągu 
jednej zmiany : min. 6,5h 

17 Miejsce świadczenia usług 
teren Zakładu Górniczego KWB Bełchatów – Odkrywka Szczerców 
oraz Odkrywka Rogowiec i transport pomiędzy odkrywkami (około 
16 km w jedną stronę) 

18 Charakterystyka dróg  drogi utwardzone, płyty, asfalt, gliny zwięzłe, iły, margle, grząski 
teren, piaski 

19 Specyfika pracy w zależności od zlecenia  Ciągnik sprzężony ze sprzętem typu: przyczepy brygadowe, 
agregaty prądotwórcze, dłużyce itp.   



 

20 Sposób rozliczenia za wykonaną Usługę 

rozliczenia za realizację Usług dokonywane będą w okresach 
tygodniowych na podstawie dokumentacji potwierdzonych przez 
kontrahenta zawierającej ilości faktycznie przepracowanych 
godzin. 

21 Termin Płatności płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury 

22 Możliwość wykorzystania Podwykonawcy tak / po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego w formie 
pisemnej 

23 Stacjonowanie ciągników rolniczych: 
możliwość stacjonowania ciągników rolniczych w formie najmu na 
bazach transportowych spółki „Betrans”, znajdujące się na terenie 
Piasków oraz Chabielic.  

 

Termin składnia RFI do dnia 31.01.2022 r. do godziny 08:00. 

Odpowiedzi w formie wypełnionych formularzy RFI proszę kierować na nw. adresy e-mail: 

1. krzysztof.alama@betrans.pl 
2. pawel.kruszynski@betrans.pl 

„Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację (RFI) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w 

odpowiedzi na RFI danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego OPZ, Wartości szacunkowej 

zamówienia, warunków Umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania”, 

„Niniejsze Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem 

w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie 

rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu”, 

„Wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie 

powinny być wykorzystywane w inny sposób, a uzyskane w wyniku zapytania informacje objęte są poufnością i nie 

mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego”. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01 

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni 
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37 

 
Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 

Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24  
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000134150 

Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON: 592178498, NIP: 769-19-76-060, numer BDO: 000019106 


