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z Wyb.anym oferenlem zosl.ne żawa.la uńowa {pro]ekl na M
osóba lońlallowa 605456524 hz(al)zol€dn.a pl

zalędnca 22 a6 2a22l

ocŁoszENlE o PRżETARGu oFERToWYlM 73l2o22 na dostawę
.ciągnik rolnicży o mocy ok, 250 KM-

1,1apytuldcy:-oool|"/J,oooLa'l-./ó, 7alód ió 9o u oo. -o oąV -oęo,r .'
63900 Rawicż. (e 655466700 lrzz(al)zolednica pl, NlP 69900]0264. żale]eslrowańa W
Re]estże Przedsiębórcćw prowadżońyń plzez sąd Re]onolvy Poznań NoWe [ł aslo iW d. W
Póżna.U lx Wydział Gospodarcży KRS pod nUmelćm KRs 0000064220. leplezeniowanym
przeżżbignewa Dwóreckielo Prezesa Zarzanu iczeslawa Fedykź -czlónkażarżądu

l żapytu]ący n. slós!]e pżyogloszenU pżepisóW uslawyo zamóWenach pubi.znych
2 zapylu)ący zaslrzeaa sobe prawó do swobodnego Wybolu of€ńy, prowadżenia daszych

neooc]ac] ż wyłańyń oferentaml, unieważnena zapyl.na nedokońańi! wyboru bez

zJo lLc( nó o,iA|J I o,/ąóógu dóc.Ęoond d
4.o!łosż€nebędżedoslępnenaWWWzoedńica,pzakbdka.żAPYTANIAlPRżETARGo.:z

ńa !!W kowl qov,p/spo k]oq ósżenia spo ek

lll, Pu edmiol żapylań ia I

] cą9ńk roniczyo mocyok 250 KN,] pleierow.ńe modee
a) DEUTż FAHR AGRoTRoN 7250 TTV - Wymagane pćlańelry: żał T
b) JoHNDEERE6R25o Wyńloane pammel./ żał 2

2 i,le]scedosbwy Źołędn ca ,12 63-900Rawćż
3 Pr€ferowany l€rm n Wykonania zadlna: do 23,02,2023 r,

lv, Forma, temin i miejsce ztożenia ofeńy:
1. olerty na|eży składać W folńie pseńńe]dodna 01,03,2022l dó gćdż r] 00

! specyfkac]ę maszyny
. cenę netlo i WarUńk plaIności(przedpłala odro-eni€ lelninU w dńiaćh €W raty)
. Warunk gwarancj (ewenl Wallnk pżedł!żena gwaranc]) o.aż seńVis gwarancy]ny

. odlesłośó punklu śefuisoweqo od Hzz,żolędnica'sp zo ó
, cża9 reakci se^VisU ikoszIdo]ażdu senvis!
. móżiwóść ollżyńańi. ciagnika zastępczeoo w raze remontu

3 ofeńa polvinna byó um,esżczońa W dwóclr żamknętych kopeltach kopena zewńęlrzna
Winna byó adlesowln. do ż.pyl!]ąceq. posadac ożnacżeńie ,ciagnik rolnicży o mócy
ok.2s0 KM |13]2022'|', a koperIa wewnętuna wnna być ar]resowana do oferenta
posadać ozńaczene].ciągnik lolnićży o ńocy ok.250 Xłł (73/2022)" olaż dopsek ,Ni€
ot{eraĆ prz€d dń eń 01,03,2022 r godz ]2'

4 Dopuszcza sę moziwość pl:eśylania of€n ża pomócą poczly eektronczne]
(hżz@zoledni.a p ) leńal malaj,7312022 ciągnik lolnjcży o mocy ok,250 K]vl''

5, Zasirz€gamy sobie moż wość pży]mowana ofen po Wyznaczońym lerm ne ]eś ne
Wpłyn e żadia oferia ]ub oluymane or.ny nie będąsp€hiały WymoqóW

]niomacje na temat sżcż€qólów z.pylan a uzyśk!ć można W siedzb e żamźWiającego
KryterUm Wyboru oieny: najnższa cena puy spelnionych Fa€metrach WarunkachiV22
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specyfikacja: DEUTZ FAH R AGRoTRoN 7250 TTV
ń.śzyna fabrycżn e nowa
s nk DeulżTDc 61 ELJRo5 4VTurbo NTERcooLER z syslem€m scRiDPF
mocy lromo ogowane] ]75 kW233 KM mar 263 K]\,l z BoosT
2 zb orn ki pa Wa 520 | zboln k Adb ue 32l
podguewacż preli lra pa Wa
skrzyn a b egÓW bezslopńiowa VAR o AUTo/I"1AN/PTo 50 km/h
przednia oś amońyzowana z Aslvl
kómfórlóWe lram| c_" 1:r.7.We PóWerBr2ke'
hydrau ika, Udżw9 ] ] ]00 k9 LoAD sENs NG ]60l/m n
lozdż eiacze hydrau iczne _ 7:
. 5 parżĘeyhydrauicznyclr zgn]azdem powrolnym legua.jąplzeplyw!
. sterowan e pźedniTUŻ
. 1 pań złączy pęe|Jni I|z
t zląćże Power Beyońd

WoM 540Eł0O0ł0O0E
kabna MAxl VsloN 2 - amonyzowana pn€Umatyczńie nweowlna z k matyzac]ą

uślerko prawe i eW€ slerowane el€k!rycznie oglzewane z oŚweteni€m LED
m!lfunkcy]iyelgonomczny podłokehik komfońowy iiJ]onitor3 l2'

sedzenaamońyzowane pneumaty.zni€ ii.rcómfonDyn!ńicXL
s edzen e boczn€.9chowek ch]odżońy
śzyberda.n z ża Uz a, żd|z e pżóĄ \\l]
prżygolowańedo soBus
gniazdo 7_p onówe lso ] ]786
pńeumatyka 2 obwodoWa
refektolylobocżeż plz.du jz tyłu 3,4+4 LED
zaczep ż aUlóna1\/enąle9|laąą Wysokośc SAUERŃIANN D 33 mm
oauńieńe (prcferowane lvliche]n]: Prżód 600/70 R 30 I!|71al7aRĄ2
obcążnik na koła lyl820 k9
p.zedń TUz SAUTER z pak etem komfóń. udźw9 5 480 k9.

.iegno Iy ńe hydrauljczne
zaczep kuowy k80 legu owańy
plżygotowane dosysl€mu naw]gaci GPsTR MBLE

Dodatkowo, jako opcja:
syslem nawi]ac]i GPs TR]]VIBLE (p.ne sl€ru]ą.y oFx 750 + końtró el prcWadzący NAV.
900) z dokladnośc ą 2,5 cm - RTK
LiożlwoŚĆ śtercwan a dawkąoraz sekć]am lobocżyń W§ mapapikacynych
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specyfikacja: JoHN D€ERE 6R250
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247 KM (wo ńómy EcE R120) r ńóć dód ńin,40 l([i. slnik 6-
cyindrowy o pój mn63 L. inle genhe zażądzane mocą W llansporce pEcy u Wałk em
WoM olaz z duzym zapotżebowan em ukladu hydrau|icznego
óaum eńie: (prcferóWańe Ńlćhełn) ly ńe 710/70R42. prżednić 600/70R30

paeklad|a aulomatyczna- b€zsbpnowa- 50 km/h z joystckem Wieofunkcy]nym z
moż Wośc ą edyci pfzyp]sywen a funkcj na ]oystcku

100% b okady mechanizmu rożnicowego
tylny lrojpuńklow} uklad żaweśżeńź kaićaól 3
ponpą!,d,c l(ncn-'55l,ó^^elo]o,_}o/" zIo p" 

" 
ją,,P, 04L

& ększona pó]€ńność ukladu hydmulicżńeaó_ dódalkówr/ źbiom k
5 palqńazd elekIrolrydEulczny.h r€i]Ulowanych za pomocą uyśW €l aaa W kabin e
Wo ny spłylv Wyjście Ls oraz9n az,la power b€yond
zacżep qóńy llańspódowy aulomatyeny regu ow!ny na wy9okosc

k imalyżać]a aUlóńaly.zń6
. óĄ.óa ż. P ż - o2 ^a! 4 ż- ó J la!. ó^ _ ./ó ó a ąfc

pżednia oś ańońyżowańa
k3bina5 slupkowa amońyzowana sedzen€pasażela,rado fot€ opelalora pn€umalycżny
3 prędkośc V/ołv](540/540E/]000) ewe.tua n e móże byc 540]]000E/]000
iV ńy podnośnik o udżWq! m n 10200 kq
konslrukc]a c]ą!nika pełnolańóWa
pzygobwan e fabryczne pod syslem automal prowaduen a GPs producenk 1e9o co cą9n k z
Wyńaganymi l oeicFm kontroąsekc]i.d!kumenllc]ądany.horazaulomalykązawracana

W./śWelj.óz W ćą!n kU ob9lugu]ąDy funkc]ę cągn ka m n ]0 j obsłuqujacy maszyny innych
marek W lechnoloo soBus. we]ść e UsB z fuńkc]ańiplówadzeńia dokuńenIacr żm enne]
We]kośc dawk W oparcu o mapy
możiwoŚć zda]ń€qo oraz b€zpżewodowe] lran9m9]i danych z
WyŚW ella.za ido Wyswielaćża. pfuwadżeńie dókuńeńi6ć]i d6ńyóh Tc Geó
antena GPs mob e RTK z aklylvacja na dokladnośó RTR 25 cm ż wymaganyni ićenc]ań ż
ńóŹ iwoŚć ąprzenoszen a na nne ciEln k. tego samego pfo,]uc€nla co c ągnik
fabryczny syslem monloowana placy cąońka pżez Wl6sóćea na smaidone o€z
kómpuleuezułci€ paiwa cu as pracy, prędkość ilp zabonam€nleń na5 at
hamuce pneuńalycżne]ednó dwUóbwódóWe
szeŚć swiatBłw dachu cią]]nika z pzodu oraz szeŚĆ z lyłu Wdachu cą9n ka LEo
dodalkow€ośW€len]€ na v nych blólnkaćh olaż ż pżodu na keru

pżedn TlZoudżw]gumn 5700k9 st€róWanrc z pódlóża ólażo

qnazdo komun kacyjne do odczytyvan a prędkośc]d a nasżyn lóważysżąóydh w kab ń e
0nażdó 3 bólćowe zasi]ź]ące d a nnyclr Uuądżeń
obc ążn ki W ty nych kołach 400 k9 na stonę. obciązn k pzedni],000 k9
dópusźóż ńa ńasa óa lk owila ze śpółu pójażdów n em
syslem żaządzan a naĘę,lz.m na uwoc aclr
skzynka narzędż owa ż nażędżam

masaWłasnacąOnikanemnrc]szanż9600k0
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