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ocŁoSZENlE o PRZETARGU oFERTOWYM,105/2021 na ciostawę
,,ciągnik rolniczy o mocy ok.4,'0 KM"

lnne:
lnformacje na temat szczegółóW zap}łania uzyskać można W §iedzibie Zamawiającego
Kryterium Wyboru ofeńy: najniższa cena przy spełnionych parametrach iWarUnkach lV.2.
Z Wybranym oferentem zostanie zawańa umowa (projekt na WWW lub Wg Wzoru oferenta)
osoba kontaktowa: 605456524; hzz(at)zolednica.p|
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l. zapytujący: Hodowla Zarodowa zwieżąI ,,Żołędnica" Sp, z o,o, z siedzibą W Żołądnicy 41,
63-900 RaWicz, tel 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NlP 69900'l0264, zarejestrowana W
Rejestlze PrzedsiębiorcóW prowadzonym pzez sąd Rejonowy Poznań NoWe Miasto iWilda W
Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy KRs pod numerem KRs 0000064220, reprezentowanym
przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu.

ll. lnformacje ogó|ne;
1 , Zapyłujący nie stosuje prży ogłoszeniU przepisóW ustawy o ZamóWieniach publicznych
2. zap,łu)ący zastzega sobie prawo do swobodnego Wyboru oferty, prowadzenia dalszych

negocjacji z Wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez
podania pżyczyn

3. Zapytujący nie udziela informacji na temat przebiegu po§tępowania
4, ogłoszenie będzie dostępne na W\Ąrł.zolednica,pl zakładka ,ZAPYTANlA I PRZETARGI", W

ToP AGRAR oraz na Wv,,V.kowr. goV, pl/spolki/ogloszenia-spolek

ll|. Przedmiot zapytaniaI
1, ciągnik rolniczy o mocy ok.4l0 KM
2, Wymagane palametry: załącznik ,l
3. l\iliej§ce dostawy: Zołędnica 41,63-900 Rawicz
4. Preferowany termin Wykonania Zadania: do30.06.2022r,

lV, Forma, termin imiejsce złożenia ofeńy:
1, oFeńy należy §kładać W formie pisemnej do dnla'l'l.'l0.2o21 r. do godz, ,12.00

2, ofeńa mus;zawierać:
. specńkację maszyny
. cenę netto iWarunki płatności (termin, eW. raty)
. warunki gwarancji (ewent, warunki pzedłuźenia gwarancji) oraz serwis gwarancyjny i

pogWarancyjny
. odległośc punktu seruisowego od Hzz 'Żolędniaa. sp. z o.o.
. czas reakcjiserwisu iko§ż doiazdu serwisu
. możliwość otzymania ciąnika zastępczego w razie remontu

3. ofeńa powinna być Umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńach: kopeńa zewnętrzna
Winna być adresowana do Zapytującego i posiadać oznaczenie: ,,ciągnik rolniczy o mocy
ok. 410 KM (105l2o2l|", a kopeńa Wewnętrzna Winna być adresowana do oferenta i
posiadać oznaczenie: ,,ciągnik rolniczy o mocy ok. 410 KM (10512021|" olaz dopisek ,,Nie
otwieraó przed dniem 11,10,202'| l. godz. 12"

4. Dopuszcza się także możliwość pzesyłania ofert za pomocą pocźy elektronicznej
(hzz@zolednica.pl) - temat maila| ,,l05/2021 ciągnik rolniczy o mocy ok. 410 KM"

5. Zast.zegamy sobie możliwośó plzyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, jeśli nie
Wpłynie źadna ofeńa lub otrzymane oleńy nie będą spełniały WymogóW,
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załącznik nr 1

Wymagane pararnetry
c ągn k roln czy o mocy ok 410 KM

oGŁoszENlE o PRZETARGU oFERToWYM 105/2021 na dostawę
,,ciągnik rolniczy o mocy ok.410 KM"

. Fabrycznie nowy

. Masa nraks, 20000 kg

. c ągnik kołowy (n e prżegubowy nle gąs enrcowy)

. s lnik sześciocylindrowy o po]emności ok 9i

. Moc znam onowa s lnika ok.410 KNl

. WoLl 540/1000

. Przekładnia mechan czna - min 22 bieg do przodu ]1 begóW do ty|U, prędkośc 40 km/h z
funkcią automatyczna_

. Rew_órs ewostronny

. Pompa hydrau czna o znriennejWydajnośc (m n,320 /nr n)

. HydraLl ka, udźWig m n. 12 000 kg (kat,4N/3)

. przednia oś amortyzowana

. Amortyżowana kab na

. 5 sekcji hydraUlik

. Wo]ny SpbĄV hydrau kl

. PrżedniTl]Z udźWig min 5000 k9 z m n. jedna_sekcjąhydraUliczną

. ogumien e radialne standa.dowe: (preferowane Nlichel n)

Plzód 650i60 R 3,1

Tył 900/60 R 42
. Felg przystosowane do montazu kół b źn]aczych
. Przygotowanie do SoBl]s
. Gniazdo 7 pionowe ]so 11786
. Pneumatyka 2 obwodowa
. Reflektory robocze z przodu ż tyłu do placy W nocy (LED), lampa ostrzegawcza
. Komfońowa kab na an-]ortyżowana pneL]llratyczn e
. klimatyzacia automatyczna
. siedzen a amońyzowane pneun]atyczn e
. sjedzen e bocżne, schowek chłodzony, lad o, wyśw et acz
. L,§terko pld^e l Fv\e śIe,o^a-e eA!lr,U/,ie
. c ęgno ty ne hydrau]iczne
. zdc/ep / eJala|l^ż ra -Aq , dc_J_ 

^),:o. 
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. Zaczep kulowy K8O, regu]owany

. zaazep lo nlczy

. sklzynka narzędziowa, zestaw narzędzi, tró]kąt, gaśnrca

. wyświetlacż 10" Możlwość prowadzen a dokLlmentacj karty pola za pomocą wyśwetacza w
c ą!n kU

. l\4ożlwośc żda ne] diagnostykr cią9n ka moż jwość bezprżewodowego kansferu

. danych z wymaganym aktylvacjam

. ]\,4oźliwośc Wp ęcia pod WyśWiet acz c ągnika kamery

. Antena GPs tego samego producenta co ciągnk z akt!ĄVac]ą na dokladnośc +1,3 cm z
moźliwością plżenoszen a na inne c ągn ki z rocżnym abonamentem

. system monitorowania pracy cągnka {akaizaqa, z|życ e paiwa, prędkość, cżas pfacy) plzez
Właściciela na komputeże z abonamentem na 5lat

. obcjążnik na pżedni Tuz (ńaksymalny dedykowany do oferowanego modelu)

. obciążniki kół tylnych (maksymalne dedykowany do oferowanego modelu)
F
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