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OGŁOSZENlE O PRZETARGU OFERTOWYIV]
na dostawę 10/2021 ,,samojezdny wóz paszolvy"

(dostawa: do 15.a9.2021 - zakrzewo)

t. zapytujący: Hodowa Zarodowa ZW erza_t ,Zołędnica' Sp z o,o, z sedżibąW Zolędnlcy 4l
63-900 Rawlcz, tel 655466700, hzz(at)żoednica.pl, NlP 6990010264 zerejestrowana W

Re]estrze Przeds ębiorcóW prowedżonyrn plzez sąd Re]onowy Poznań NoWe l\,4 asto i W da W

PożnanU, lX Wydzał Gospodarczy KRS pod nurnerem KRS 0000064220, reprezentowanym
plzez zblgniewa Dworeck]ego - Prczesa Zalządl) i Adama Kośrn dra Czlaaka Zalządu

ll. lnformacje ogólneI
1 Zapytujący nie stosL]je przy ogłoszen u przepisóW ustewy o ZamóWien ach pub cznycr]
2 zapYluiacy zastzeqa sobie prawo do swobodnego Wyboru oferty prowadzen]a da]szych

negoc]ac]i ż Wybranyrni oferentarn, Un]eważnen]a zapytania inedokonania Wyboru bez
podan a przyczyn

3, ogłosżenie będż]e dostępne na Www,zoledn ca,p zakladka ,ZAPYTANlA PRZETARG'
oraż na WWW kowr.goV pl/spo ki/ogloszenia spo ek

lll. Przedmiot zapytania:
1, samojezdny Wóz paszowy
2, Wymagane parametry: załącznik 1
3 Preferowany tern,] n Wykonania zadanra: do 15.09 202] r,

lV, Fofma, telmin i miejsce zlożenia ofeńy:
1 ofeńy na eży skladać W forrrie p semne] do dn a 03,02.2021 l do gadz. 12.aa
2, ofeńa pownna być umeszczona W dwóch żamkn ętycr] kopertach: koperta zewnękzna

Wnna byc adresoWana do Zapytt]]ącego i posadac oznaczenie .samojezdny wóz
paszowy 10/2021", l koperta Wewnętrzna Winna byc adresowana do of-,renta, posiadać
oznaczenle ,,Samojezdny Wóż paszowy 101202'|" araz dopisek ,Nie ot,/r' erać przed dniern
a3 a2 2a21 . godż. 12'

3, Dopuszcza się moziiwość przesyłan a olert za pomocą pocżty elektronicznej
(hzż@zoledn ca pl) - temat maj]a ,,'l0/2021 Samojezdny wóz paszowy"

4. Zastlzegamy sobe mozllwośc przyjmowania ofeń po Wyznaczonym terrnne. jeś nie
Wpłynie zadna ofeńa ub otrzymane oferty n e będą spełniały WymogóW.

V- lnne:
1. lnforrnacje na ternat szczegółóW Zapytania użyskać rnożna W s edz]bie ZarnaW a]ącego
2. Kryterium Wyboru ofeńy nain]zsza cena przy spełn onych pararnetlach
3 Z Wybranym ofelentem zostan]e zalvarta Umowa
4 osoba kontaktowa] 693 113 014, hzż(at)zoledn ca p
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oGŁoszENlE o PRZETARGU oFERToWYltł
na dostawę 10/2021 ,,samojezdny Wóz paszowy"

Zała_cżnlk nr'] Wymagane parametry samojezdnego wozu paszowego

. Pojemnośó min, 1B rn3

. Ładownośc rn n, 8,500 kg

. Wysokośc pon że] 2,90 rń

. Sze.okość poniżej 2,60 m

. spiralny frez czołowy (szel, ak 2 fi) z hydrostatycżnyrń osowym silnikem tlokowym
prZekładnią redUkcyiną,

. obudowa frezu wykonana ze sta nierdzewnej,

. czołowe ramę zaladunkowe + szeroka taśma załadunkowa + s]nik hydrau czny + pompa
hydrau czna

. Bocżne śc]any kanału załadunkowego wykonane ze sta n erdżewnej

. Hydrau ]cznie sterowana osłona frezu.

. pionowy kosz m]esza)ący zso dnym dnern oraz dworńa zachodzącyrni się ś rnakami

. sciana kosza do wysokcści min. 1 an od podłog wykonana że stali nierdzewne]

. Na brzegach ś maka przyspawana stal nierdzewna z zakładka, od góry,

. Dw e przekladn e miesza]ące połączone wałkiem przekażu rnocy,

. Rula przeciwwysypowa montowana u góry kosza,

. zasuwa rozład unkowa z ewe] strony z plzodu kosża z wys uwa ną taśmą do 30 cm,

. Dodatkowa zasuwa wysypowa z lewej strony z tyłu,

. Plyta rnagnetycz.a Wyposażona W magnesy neodyrnowe (2 szt,)

. Dwa Irdla )|iclńiA s|ó,ov\a,e \on[la noże

. ALrtomatycżny system smaToWan a

. Amońyzatory hydraUlicżne (Z przodu iZ tyłu)

. stelowanie cztererna kołam w trybie pracy w gospodarstw e

. sterowanie dworna przednimi kołami w tryb e drogowym

. Napęd na 4 koła (ldentyczne przedn e itylne koła)

. Prędkość jazdy W gospodarstw e min ] 0 km/h

. Prędkość ]azdy W trybie drogowym m n, 40 krn/h

. Tryb , krab'

. kabina klimatyzowana

. podgrżewane lusterka. e]ektryczn e s[erowane lusterka

. kon]p et dwóch kamer z jednym rńonitorem (iedna kamera cofania, a druga w koszu)

. S n]k o mocy powyzej 200 KIl. chłodzony c eczą, spełn a]ący normę TlER 5

. Hydrostatyczne pompy do napędu freza oraz ś rnaka,

. Hydrostatyczna pornpa do napędt] układu jezdnego

. wyśw etlacz w kabinie do odczytu parametrów pracy rńasżyny

. podgrżewanie ole]u hydraulicznego

. wentylator chłodn]cy placu]ący w trybe płynnym z prędkośc arn użależnionym od
temperatury płynu chłodżącego oraz o eju hydraUlicznego.

. Automatyczny rewers wentylatora chłodn cy,

. s})Lem WdleT a / W}.ń eliacże- l senso,d-

. oprogramowanie do zalządza|la wozem z kluczam do przenoszenia danych

. Joyst ck że sterowan em e ektron cznym do sterowan a frezem rarnleniem załadL]nkowym
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