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Żołędnica,,]3,09,2021 r

ocŁoszEN E o PRZETARGU oFERToWYful 104/2021 na dostawę
,,Przyczepa objętościowa VA|A ANL 28"

l. zapytującyi Hodowla Zarodowa zwielząt ,Żo!ądnica" sp. z o.o. z siedzibą W Żołądnicy 41,
63-900 RaWicz, tel, 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NlP 6990010264, Zarejestrowana W
Rejestrze PrzedsiębiorcóW prowadzonym pżez sąd Rejonowy Poznań NoWe lv]iasto iWilda W
Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy KRs pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym
pżez Zbjgniewa DWoreckiego - Prezesa Zarządu.

Il. lnformacie ogólne:
1, Zap}.tujący nie stosuje pży ogłoszeniu pzepisóW ustawy o żamóWieniach publicznych
2. zapytująay Zastrzega sobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych

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

3, Zapytujący nie udziela informacji na temat pżebiegu postępowania
4, oqłoszenie będzie dostępne na WwĄł.zolednica.pl zakładka "ZAPYTANlA I PRZETARGl", W

ToP AGRAR oraz na WWW.kowr.goV,pI/spolki/o9loszenia-spolek

lll. Pżedmiot zapytania:
1 . Przyczepa obiętościowa VA|A ANL 28 - lub podobne
2. Wymagane palamelry: załącznik 1
3. Niliejsce dostawy: Żołędnica 41, 63-900 RaWicZ
4. Preferowany termin Wykonania zadaniai do 30.04.2022 r.

lV. Forma, termin i mieisce złożenia ofeńy:
1. ofeńy należy składaó W formie pisemnej do dnia l1.10,2021 r. do godz. 12.00
2. ofeńa musizawierać:

. §pecyfikację maszyny

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

. warunki gwarancji oraz serwis 9walancyjny i pogwarancyjny

. odległośc punktu se.Wisowego od HZZ.Zolędnica' sp. z o.o,

. czas reakcji serwisu i koszt dojazdu serwisu
3, oleńa powinna być umieszczona W dwóch zamkniętych kopertach| kopeńa zewnętzna

Winna być adresowana do zapytującego i posiadać oznaczenie| ,,Pżyczepa objętościowa
VA|A ANL 28 ('lo4l2o2'l|", a kopeńa Wewnętrzna Winna być adresowana do oferenta i
posiadaó oznaczenie: ,,Przyczepa objętościowa VA|A ANL 28 (1o4l2o21|" oraz dopisek

'Nie ot\łierać pżed dniem 11.10.2021 r. godz. 12"
4. Dopuszaza się takźe możliwość przesyłania ofeń za pomocą pocży elektronicznej

(hzz@zolednica, pl) - temat mai|a: .,10412021 Przycżepa objętościowa vAlA ANL 28"
5. zastżegamy sobie moźliwość plzyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, jeśli nie

Wpłynie żadna ofeńa lub otrzymane ofeńy nie będą spełniały WymogóW,

V. lnne:
1 . lnformacj9 na temat szczegółóW zapytania uzyskać można W §iedzibie zamawiającego
2. KMerium Wyboru ofeńy: najniż§za cena przy §pełnionych parametrach iWarunkach lV.2.
3. Z Wybranym oferentem zostanie zawarta Umowa (projekt na WWW lub Wg Wzoru oferenta)
4. osoba kontaktowa|. 605456524| hzz(at)zolednica.p|,
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Zalącznik nl 1

Wymagane parametry
Przyczepa objętośc owa VA]A ANL 28

ocŁoszENlE o PRZETARGU oFERToWYM 104/2021 na dostawę
,,Przyczepa objętościowa VAlA ANL 28"

. Fabrycżnie nowa

. Długość skrzyn B r.

. Szerokość skrzyni 2,26 m

. Kubatura: 1,7 m = 30,7 m] ; 1,7m+o 8 m= 45, ] nr3

. Wysokośc buńy 1,7 m (Wys, całkowita 3,15 m)

. Nadstawka ocynkowana 80 crr Z rnoz Wośc ą demontażU (Wys, calkowlta 3,95 rl,])
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. Zaczep kulowy 80 mm

. Silnik hydrauliczny do obsługi Własnej hydrauliki do Wywrotu,

. opony Alliance A885 Z feIgami x 6 szt. 600/55 R26-5 (165D)

. Zawieszenie TRlDEM hydraulicznie amońyzowany

. pierwsza itzecia oś swobodnie skrętne, blokowane do cofania

. Ty|na k|apa z uszczelką i oknem do zboża 500X250 mm

. Lampy Wah|iwe

. Dyszel resorowany hydrau|icznie

. Hamu|ce pneumatyczne


