
KOWR
HoDoWLA zARoDoWA zwlERzĄT,,ŻoŁĘDNlcA" sp. z o.o.

żoŁĘDNlcA 41 63-9oo RAWlcż
8 65 546 67 00

Żołędnica, 1 3.09.2021 r

oGŁosZENlE o PRZETARGU oFERToWYM 103/2021 na dostawę:

,,Rozsiewacz ciągniony do nawozu AMAzoNE zG - Ts l0001"

l. zapytujący: Hodowla zarodowa zw|eęąt ,,Żołędnlca" Sp. z o.o, z siedzibą W Zołędnicy 41,
63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)Zolednica,pl, NlP 6990010264, zarejestrowana W
Rejestrze PzedsiębiorcóW prowadzonym przez sąd Rejonowy Poznań NoWe [,4iasto iWilda W
Poznaniu, lx Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym
pżez zbigniewa Dworeckiego - Prezesa zarządu.

ll. lnformacje ogólne:
'I. Zapytujący nie stosuje pEy ogłoszenju przepi§óW U§tawy o zamóWieniach publicznych
2. zapyl.qący zastlzega sobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych

negocjacji z v,/ybranymi oferentami, unieważnienia Zap}.tania i niedokonania Wyboru bez
podania pżyczyn

3. Zapytujący nie udziela informacji na temat pżebiegu postępowania
4, ogłoszenie będzie dostępne na W\Ąrr,r'.zo|ednica.p| zakładka ,,ZAPYTANIA l PRZETARGI", W

ToP AGRAR oraz na WWW.kowr.goV.pl/spolki/ogloszenia-§polek

l ll. Przedmiot zapytania:
1, Rozsiewacz ciągniony do nawozu AMAZoNE zG - Ts l0001 - lub podobne
2, Wymagane parametryi załącznik 1
3, l\iliejsce dostawy: Zołędnica 4], 63-900 Rawicz
4. Preferowany termin Wykonania Zadaniai do 28.o2.2022 l.

lV. Forma, termin i miejsce zloźenia oferty:
1. ofeńy należy składać Wformie pisemnejdo dnia 11.10.2021 r, dogodz.,]2.00
2. oferta musi Zawierać:

. §pecyfikację maszyny

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

. warunki gwarancji oraz serwis gwarancyjny ipogwarancyjny

. odleglość punktu serwisowego od HZz ..Żolędica-' sp. z o.o.

. czas reakcji §grwisu i kosź dojazdu serwisu
3. oleńa powinna być umieszczona W dwóch zamkniętych kopertach: kopeńa zewnętrzna

Winna być adresowana do Zapytującego i po§iadać oznaczenie: ,,Rozsiewacz ciągniony do
nawozu AMAZoNE zG - Ts 1000,1 (1o3l2o21|", a kopeńa Wewnętżna Winna być
adresowana do oferenta i posiadaó oznaczenie: ,,Rozsiewacz ciągniony do nawozu
AMAzoNE zG - Ts 10001 (10312021|" oraz dopisek ,,Nie otlvierać przed dniem 11.t0.202l
l. godz. 12"

4. Dopuszcza się taęe możliwość pżesyłania ofeń za pomocą pocźy elektronicznej
(hzz@zolednica.p|) - temat maila| ,,103/2021 Rozsiewacz ciągniony do nawozu
AMAZoNE zG - Ts l000l"

5. zasllzęgamy sobie możliwość plzyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, jeśli nie
Wpłynie żadna ofeńa lub otrżymane ofeńy nie będą spełniały WymogóW.

lnne:
lnformacje na temat §zczegołóW Zapytania uzyskać moźna W siedzibie Zamawiającego
Kryterium Wyboru ofeńy: najniźsza cena przy spełnionych parametrach iWarunkach lV,2,
Z Wybranym oferentem zo§tanie zawańa umowa (projekt na W\ĄvV lub Wg Wzoru olerenta
osoba kontaktowa: 605456524; hzz(at)zo ednica,pL
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Zalączn k |f 1

Wyrnagane parametry
Rozs]ewacz nawozu Al\rlAZoNE ZG - Ts ,10001

oGŁoszENlE o PRZETARGU oFERToWYlv] 103/2021 na dostawę

,,Rozsiewacz ciągniony do nawozu AMAZoNE zG - TS 10001"

. fabrycznie nowy

. pojemność zbiomika 10 000 L

. napęd hydraul czny z układem skrętu

. mechanizm rozsiewa]ący z e ektrycżną.egu ac]ą systemu podawania ] Flowcontro

. system Ważenia online do ZG TS 01

. zestaw łopatek rozsiewających Ts3

. rozstaw kół 2250 r.rn, oś sk.ętna (nośność 10 t, 2100 mm)

. ogumienie do os o Wym arże 2100 mm

. rozmiar ogum]enia 52alB5 R42

. dwuprzewodowy pneumatycżny układ hamulcowy typu 36 bez automatycznego
regulatora s]ły hamowania

. błotnik Va. o

. plandeka zwjjana hydrauliczna

. ośw etlen e robocze LED zewnętrzne j wewnętrżne

. zaczep górny

. sprzęg ku owy KBo

. termina AmaPad 2 lsoBUS Wraz z pakieter., sectioncontrol Headland controls,
Auto Ts, GPs switch p.o, GPs N,4aps, ArgusTwin, W ndcont.ol

. niezbędne ka bftąe olaz przeszkolenle operatorów ż żakresu obsługi fozsie\Naaza afaz
termina a
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