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oGŁosZENlE o PRZETARGU oFERToWYl\,l 10r2cź1 na dostawę
,,zgrabiarka pzenośnikowa z podbieraczem KUHN MERGE MAxx ,l090"

l. zapytujący: Hodowla Zarodowa zwielząI ,.Żolędnica" Sp, z o.o. z siedzibą W Zołędnicy 41,
63-900 Rawicz, te|. 655466700, hzz(at)Zolednica.pl, NlP 6990010264, zareje§trowana W
Rejestrze PzedsiębiorcóW prowadzonym pzez Sąd Rejonowy Poznań NoWe N,4iasto iWilda W
Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy KRs pod numerem KRs 0000064220, reprezentowanym
pżez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zażądu,

ll, lnformacje ogólne:
1, Zapytujący nie sto§Uje pęy ogłoszeniu przepisóW ustawy o zamóWieniach publicznych
2. zap\Ąu!ący Zastrzega sobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych

negocjacji z Wybranymi oferentami, uniewaźnienia zapytania i niedokonania Wyboru bez
podania przyczyn

3. Zap}łujący nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania
4. ogłoszenie będzie dostępne na WWW.Zolednica.pl zakładka ,,ZAPYTANlA l PRZETARGl", W

ToP AGRAR oraz na WWW,kowr,goV.p|/spolki/ogloszenia-spolek

lll. Przedmiot zapytania;
1 , zgrabiarka przenośnikowa z podbieraczem i KUHN MERGE MAxx l090 - lub podobne
2, Wymagane paramętry: załącznik'|
3- Miejsce dostawy: Zołędnica 41,63-900 Rawicz
4. Preferowany termin Wykonania zadania: do 30.04.2022 r.

lV. Forma, termin i mieisce żloźenia ofeńy:
'1. oferty należy składać W formie pisemnej dodnia11.10.202l r.dogodz, 12,00
2. ofeńa musizawierać:

. speclikację maszyny

. cenę netto iWarunki płatności (termin, eW. raty)

. warunki gwaranc,i oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

. odległośc punktu seMisowego od Hzz 'Żolądniaa" sp. zo.o.

. czas reakcji serwjsu i koszt doiazdu sefwisu
3. ofeńa powinna być umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńach: kopeńa zewnętrzna

Winna być adresowana do Zapytującego i posiadaó oznaczenie: ,zglabialka
pęenośnikowa ż podbieraczem 10212021", a kopeńa Wewnętrzna Winna byó adresowana
do oferenta i posiadać oznaczenie: 'zglabiarka przenośnikowa z podbieraczem
1o2l202'|" olaz dopisek ,,Nie ohvierać pzed dniem 11.10,2021 r. godz. 12"

4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej
(hzz@zolednica, pl) - temat maila: ,,10212021 zg.abiarka przenośnikowa z podbieraczem''

5. Zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, jeśli nie
Wpłynie żadna ofeńa lub otrzyman9 ofeńy nie będą spełniały WymogóW.

lnnei
lnformacje na temat szczególów Zap\Jlania uzyskać moźna W siedzibie Zamawiającego
KMerium Wyboru ofeńy: najniźsza cena pęy spełnionych parametrach i WarUnkach |V.2.
Z Wybranym oferentem zo§tanie Zawańa umowa (projekt na WWW lub Wg Wzoru oferenta)
osoba kontaktowa: 605Ą56524; hzz(at)zolednica,pl
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Wymagane parametry
Zgrabiarka prżenośn kowa z podbieraczem KUHN MERGE l\lAXX 1090
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oGŁoszENlE o PRzETARGU oFERToWYM ,102/2021 na dostawę
,,zgrabiarka pżenośnikowa ź podbieraczem KUHN lltlERGE MAxx'1090"

. fabryczn]e nowa

. szerokość podb eracza: 8,85-10,95 m

. szerokość podbleracza zwalem pokosu pośrodku maszyny: 10,70-11,00 m

. szerokość robocza z Wałem pokosu ż boku rnaszyny (lazem z Wałem): 10,20 m

. średn]a szerokość WałU pokosu: 1,00 1,50 m plzy złlabianiu na bok, do 2,2a m plzy
zgrab]aniu do środka

. szerokoŚc tlanspońowa: 3,00 rn

. długość transpoi(owa: 8,20 m

. 2 podbielacze i 2 przenośniki taśrnowe

. napęd podbieracza i przenośnika - wbudowany uklad hydrau czny, prędkośc taśrńy
regL owana żd pomocą War alo,a W mJszyr,e

. sposób żgrabiania wału pokosu - pośrodku, z boku, po obu stronach lub poślodku i z
boku jednocześn e

. steTowan e pracą ifunkcjarni maszyny z kab ny c]ągnika

. min ma ne zapotrzebowanie na moc na WolV ok, 71 kW/95 KN,l

. Wyrnagane Wyposażenie e ektrycżne cląg I ka 1 zlącze 7 -p n 1złącze3-pnlso

. masa] ok, 5100 kg

. dWUobwodowe har.U ce pneUn]atyczne (EU)

. <7ero,,e opo.y: 500 45-22,5 pod,dmą 1ośrd

. przedn e i tylne tablice, ostrzegawcze przedn e śW atła obrysowe

. zestaw 4 płóz odpornych na ścieranie

. oświet enie i ożnakowan e drogowe


