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oGŁosZENlE o PRZETARGU oFERToWYM 1072021 na dostawę:
,,Rozżutnik uniwersalny ANNABURGER Teleliner HTs 29/3,1"07''

l. zapytujący: Hodowla Zarodowa zwieżąL.Żolędnica" sp. z o,o, z siedzibą W Żołędnicy 41,
63-900 RaWicZ, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NlP 6990010264, zareje§trowana W
Rejestrze PżedsiqbiorcóW prowadzonym przez sąd Rejonowy Poznań NoWe Miasto iWilda W
Poznaniu, lx Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym
pżez Zbigniewa Dworeckiego - Preze§a Zaządu,

l|, lnformacie ogólne:
1, Zapytujący nie §tosuje pzy ogłoszeniu przepisóW ustawy o zamóWieniach pUb|icznych
2. zapylqący zastęega §obie prawo do §Wobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych

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

3. Zapytujący nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania
4, ogłoszenie będzie dostępne na Www.Zolednica,pl zakładka ,,ZAPYTANIA l PRZETARGI'', w

ToP AGRAR oraz na Wltvr'.kowr.goV,pl/spolk'/ogloszenia-spolek

lll. Pżedmiot zapytania:
1. Rozrżutnik uniwersalny ANNABURGER Teleliner HTs 29/3'1.07 - lub podobne
2. Wymagane parametry: załącznik 1
3, N,4iejsce dostawy: Zołędnica 41, 63-900 Rawicz
4. Preferowany termin Wykonania zadania: do 30,04,2022 (do uzgodnienia)

lV. Forma, termin i miejsce złożenia ofeńy:
'I . ofeńy należy składać W formie pisemnej do dnia 11.10.202l r. do godz. 12.oo
2, ofeńa musi zawierać:

. specńkację maszyny

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

. Warunki gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwalancyjny

. odległość punktu §erwisowego od HZZ 
'Zołędnica" sp, z o.o.. czas reakcji serwi§u i koszt dojazdu serwisu

3, ofeńa powinna być Umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńach| kopeńa zewnętzna
Winn€ być adfesowana do Zapytującego i posiadać oznaczenie: ,,Rozrzutnik uniwerŚalny
ANNABURGER Teleliner HTs 29131.07 |10712021|'', a koperta Wewnętżna winna być
adresowana do ofergnta i posiadać oznaczęnid,,Rozżutnik uniwersalny ANNABURGER
Teleliner HTs 29l31.o7 (1o7l202'l|'' oraz dopisek'Nie ohłierać pęed dniem 11.10.2o2l r.
godz.12"

4. Dopuszcza się takźe możliwość pęesyłania ofeń za pomocą poczty elektronicznej
(hzz@zolednica.pl) - temat maila| ,,10712021 Rozżutnik uniwersalny ANNABURGER
Teleliner HTs 29,/31.07"

5. Zastrzegamy sobie możliwośó plzyjmowania ofert po Wyznaczonym terminie, jeśIi nie
Wpłyni9 żadna ofeńa lub otrzymane oferty nie będą spełniały WymogóW,

V. lnne:
1 , lnformacje na temat szczegołóW zap},łania uzyskać można W siedzibie Zamawi a]ącego
2, KMerium Wyboru ofeńy| najniższa cena przy §pełnion ych parametrach iWarunkach lV.2
3. Z Wybranym oferentem zostanie zawańa umowa (projekt na W\ĄĄtr lub Wg Wzoru oferen
4. osoba kontaktowa|. 605456524: hzz(at)zolednica pl
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oGŁoszENlE o PRZETARGU oFERToWYM 107/2021 na dostawę:

,,Rożrzutnik uniwersalny ANNABURGER TeleLiner HTs 29131.07"

. fabrycznje nowy

. Teleliner - kombinowany: lozrzutn k uniwelsa|nyllplzyczepa objętościowa

. ob]ętość21 m3 (rozlzutnik)/ 35 m3(przyczepa objętościowa)

. D|VC 30 t

. Wymiary skrzyni: Dxsxw 7,5 x 2,3 x 1,2 ll 2,a m

. 2 taśmy W podłodze

. podwozie Tridem

. hyd.aulicznie podnosżona oś

. liczba obrotóW Wałka (ob./min) - 1000

. zaczep dolny kulowy, K80

. dysze arnońyzowany hydrauliczn e

. harnulce pneumatyczne

. skrzynia z podlogąstalową

. ściany wykonane z blach tlapezowych, wysuwane hydlaulicznje, wykonane z a um]nium

. w profi]u podłogl profile prowadzące łańcuchów

. podłoga dzie ona na częśc z taśmami iłańcucham

. napęd taśm poprzez przekładn e czołowe is niki olejowe

. lamy ścian z zamkniętych prof

. ściana przedn]a zabezpieczająca kabinę przed karnienlam

. dwuta erzowy adaplel lozlzucaiący

. komputer, automatyczny hamuec taśmy (Auto-stop) zabezpjeczenie przed całam
obcymi ] przeciąźeniami (iy ko 1 para Węzy hydlaulicznych - zasilanie i Wolny spł}Ął)

. klapa tylna do pęebudowy na pzyczepę objętościową

. mechaniczny szybki Wyładunek

. zęby walców gwintowane i wzmacniane

. hydfaullczna ściana ze wskaźnikiem poziomu

. dwustronny wałek odbioru mocy, szerokokątny

. oświetlenie drogowe

. ogumienie 600/55 R26.5

FREZ

załączrikm 1
Wymagane parametry

Rozrzutnik uniwersalny ANNABURGER HTs 29131,07
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