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oGŁosZĘNlE o PRZETARGU oFERToWYl\ł 106/żĘ]1 na dostawę 2 kompletóW:

,,Kosiarka KUHN dyskowa fronta|na GMD 3525 FF + zestaw kosia.ek bocznych GMD
l0030 FF"

l, zapytujący; Hodowla Zarodowa zwlelząI ,,Żolędnica" Sp, z o.o. z siedzibą W Żolądnicy 41,
63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NlP 6990010264, zarejestrowana W
Rejestrze PrzedsiębiorcóW prowadzonym pęez sąd Rejonowy Poznań NoWe l,,liasto iWilda W
Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy KRs pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym
pżez zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zaruądu.

ll, lnformacje ogólne:
,] , Zaplujący nie stosuje przy ogłoszeniu pęepisóW ustawy o ZamóWieniach publicznych
2. zap\Ąu]ąCy zastzega §obie prawo do swobodnego Wyboru oferty, prowadzenia daI§zych

negocjacji z Wybranymi oferentami, uniewaźnienia zap\,Ą.ania i niedokonania Wyboru bez
podania przyczyn

3, Zap}łujący nie udziela informacji na temat przebiegu po§tępowania
4, ogłoszenie będzie dostępne na Www.zolednica,pl zakładka ,,ZAPYTANIA l PRZETARGI", W

ToP AGRAR oraz na WWW.kowr.goV.pl/spolki/ogIoszenia-spolek

lll. Przedmiot zapytania:
1. Kosiarka KUHN| dyskowa frontalna GMD 3525 FF + zestaw kosiarek bocznych GMD

10030 FF - lub podobne
2. Wymagane paramelry: załącznik'|
3. Miejsce dostawy: Zołędnica 41, 63-900 Rawicz
4. Preferowany termin Wykonania zadaniai do 30.o4.2022l.

lV. Forma, termin i miejsce zlożenia oferty:
1 . ofeńy naleźy składać W formie pisemnej do dnia 'l'l,10,2021 r. do godz, 12.00
2. ofeńa musizawierać|

. spec}4ikację maszyny

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

. warunki gwarancji oraz serwi§ gwarancyjny i pogwarancyjny

. odległość punktu §erwisowego od HZZ ,,Żołędnica' sp, z o.o,

. czas reakcji §erwisu i kosż dojazdu serwisu
3. ofeńa powinna być umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńach: kopeńa zewnętżna

Winna być adresowana do Zapytującego i posiadać oznaczenie: ,,Kosiarka K(JHN: GMD
3525 FF + GMD 10030 FF (10612021)", a koperta Wewnętrzna Winna być adresowana do
oferenta iposiadać oznaczenie: ,,Kosiarka KUHN: GMD 3525 FF + GMD 10030 FF
(1061202'l|" orczdopisek'Nie otwierać przed dniem 11.10.2021 l. godz.12"

4, Dopuszcza się także możliwość pżesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej
(hzz@zolednica.pl) - temat maila: ,,,l06/2021 Kosiarka KUHN: GMD 3525 FF + GMD ,l0030

FF"
5. zasllzegamy sobie możliwość przyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, jeś|i nie

WŃnie żadna ofeńa lub otęymane ofeńy nie będą spełniały WymogóW.

lnnei
lnformacje na temat szczegołóW zap}.tania Uzyskać można W siedzibie Zamawiającego
KMeriUm Wyboru ofeńy: najniższa cena przy spełnionych parametrach iWarunkach lV.2.
Z Wybranym oferentem zo§tanie zawańa Umowa (projekt na WWW lub Wg Wzoru oferenta
osoba kontaktowa: 605456524; hżz(at)Zo|ednica.pl
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Wymagane paramelry c ągnik ro n cży o mocy ok, 410 Kl\,l

oGŁoszENlE o PRZETARGU oFERToWYlt/I 106/2021 na dostawę 2 konrpletóW

,,Kosiarka Kl,rHN dyskowa frontalna GlrlD 3525 FF + zestaw kosialek bocznych GlvlD 10030 FF"

,1, Kosialka frontatna dyskowa KUHN Glv]D 3525FF -szt,2
. szerokośc robocżaj 3,50 m
. be ka tna_ca oPTlD SC ELITE, bezobsłUgowa różny rozstaw os dyskóW
. 8 dysków tnących z p]ożami ochronnym ż ltwardzonej stali
. plozy ochronne dyskóW tnących ]x6 szt
. żestaw dodatkowych płóz ochronnych montowanych na spodzie be ki tnącej
. zestaw 2 płóz do Wysok ego koszen a ,t5-85 m (1 kp ,)

. osłony płóz dysków lnących

. rnocowan e noży system szybkiego montażU FAST-F|T

. regulacja Wysokośc koszena Za pornocąseryinle montowanych p]6ż 35-65 mm

. zabezp eczen e przekładn] Zębate] - system PROTECTADRlVE

. kop owan e n elówności terenu ruchome cięgna z moż wośc ą allchu w górę

. hydropneumatyczne ZaW esżenie LlFT-coNTRoL

. elastycżne bocżne osłony kosiarek

. pozyąa pżejazd| ma UWroc ach ża pornocą s]łown ka hydraUlicznego

. ukladanle pokosu 2 bębny z napadem od woM

. zaczep 3-pLJnktowy, kat 2

. napęd WoN]: 1000 m n-1

. rn n ma ne żapotżebowan e na ff]oc na Wo]\l: 36 kW/49 KN,4

. Wyrnagane Wyposażen]e hydraLr]]czne ciągn]ka 1 zawórjednok e.Unkowy

. Wymagane Wyposaźen]e e eklryczne c ągnika 1 x złącze 1 pirr

. śWiatła drogowe l ożnako,,Vanie ostrżegawcze z pżad|) zlyll)

. masa] ok 1180 kg

. Wałek przekaźn ka mocy WoM: l3/8 6 VvypustóW

2. zestaw kosiarek bocżnych KtJHN GlMD 10030 FF - szt. 2
. szelokość lobocża W żestaw e z kosialkąfronla ną 9 53-9 93 nr

. szerokość transportowa: 3,35 nr

. be ka tnąca oPTlD sc EL|TE - bezobsłL]gowa różny rozstaw os dyskóW

. cżba dysków tnących ż plozam ochlonnym z utwardzonej sta : 2x8

. płozy ochronne dyskóW tnacych 2x6 szt,

. zestaw dodatkowych płóz ochlonnych montowanych na spodż e belk tnące]

. zestaw 2 płóz do Wysokiego koszen a 45 85 m (2 kpl.)

. rnocowan e noży system szybkego montaźU FAST-F|T

. regu acja wysokości kosżenia za pomocąseryjn e rnocowanych płóż 30-65 m

. zahezpieczen e pżekładn zębatej - system PROTECTADRiVE

. hydropneurnatyczne zawjeszen e L FT-coNTRoL

. e astycżne boczne osłony kos alek

. aktwvne zabezp eczen e najazdowe, zabeżp eczen e NoN sToP

. z ntegrowane hydrau czne sterowanie nieżaeżnym lub jednoczesnyrn podnoszeniem ewego
/prawego zespoł! koszącego

. zacżep 3-p!nktowy, kat 3

. napęd WoM: ,1000 m nł

. minjma ne żapotrzebowan e na rnoc na Wol\4 d a potrójnego żesiawu: 99 kW/1 35 KM

. św atła drogowe ożnakowanie ostrzegawcze z przodu z ty|u

. masa: ok, 2350 kg

. Wałek plzekaźn ka mocy WoN4 3/8 6 wypustóW llć,;,j
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