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l, zapytujący: Hodowa Zaodowa zwelząl ,Żolędn ca- sp ż o o ż si€dżbą W ŻoĘdn cy 4r.
63_900 Rawicz, le 655466700 hzz(at)zoledn ća pl, NlP 69900]0264 żare]eslrowana W

Rgjestrz€ PrzedsięborcóW prowadzonym prz.z san Re]onowy Poznań NoWe Miaslo Wjda W
Poznan U, lx Wydzal Góspódalćży KRs pód num€rem KRs 0000064220, Eprezenlówanym
prz€z zb9newa Dworeckego -Preżesa Zarzalu icżeslawa Fedyka -członka żaządu

ocŁoszENlE o PRZETARGU oFERToWYlvl 7ł2022 na doslawę
"ciąqnił rolnicżv o mocyok,230 KlM'

1. zapńujący nie slosu]e pży ogloszen ! przepisóW uslawy o zamóWen ach pub icznych
2 zaayl|jący zasvzega śobe prawo do swobodńego wybofu oa€rly, prcwldżenia dalszych

negocjac]i ż Wybranym ofelenlam, Uneważnenia zapylźna nedokonania Wybol! beż

3 żapiujądyneUdzea nfomacl na temal pźeb e!! pośtęFowania
4 oglo9zene będze dostępne mn, na WWWżoednca p -kladka .żAPYTAN A l

PRżETARGI' olaz ńa !!W.kowl lov pl/spo k/o9 ośzen a_śpó ek

lIl, Pżedmiot zapytania:
1 ciągnik @lńcżyo ńocyok,230 K]Vl p.efeóWane mod€e:
l) DEUTZ FAHR AGRoTRoN 3230 TTV,Wymźgane paramelry żal ]
b) JoHN oEERE 7270R -Wymagane parametry zal 2
2 ŃI e]sce dostawy: Żoł€dnica a2.63 90o Ra!]cż
] D,e'"'ond , |-" l).ofd ą /a.4.ó: do2a.02.2a23J.

lV, Fo.ma, termin imiejsceżlożenia ofeńy:
] ofe(y ńa eży śkł!d!ćW form e p s.mne]do dnja 01,03,2022l do godz ] 1 00

! specyJkac]ę maszyny
. cenę netlo Warunk płalnośd (prz€dplata ódló.zene l.mnu W dni.ch eW raly)

Waruńk gwa€ńcj (e!veńt, lvarunk pzedł!żen a gwaranc]]) oraż sefus qwaranćy]ny

. odległość punklu s€fu sow€lo on HżZ,Żołędnica' sp zo o

. ćżas reakcj se^Visu kosżIdo]a:du sefui9!

. możiwość olzymania ciągnka zastępczego w raze lemontu
3 ofena powrńn! byc Umieszczona W dwoclr zamknęlych kopeltach kopena zewnęlżna

wnna być adfesowana do Żapylu]ąceaó pósi.dai ożnecżenje ,ciagnik rolnjczy o mocy
ok,2a0 KM |14l2o22'|', a koperta Wewnętrzna Wnna być.dr€sowana do olelenta
posiadaó ożn.cżenie ciągnik rolniczy o ńocy ok,230 KM (7412022)" o.az dop s€k _Ne
olwielać prz€d dnem 01,03,2022 r oodż 12'

4 Dópusżcza śę możlWosć prz€Syłana ofeń za pomocą po.zly €ekllonicżne]
(hu@zoednca p )-lemal maia 7112022ciągńikrólnicż! ońocy ok,230 KM"

5 żasllżegamy sobe moż]Wość przymowana ofeń po Wyznacżonyń lemńe, jeśi nie
Wplyneżadna oleńa ub otżymaneoierlyne bęna spełn]lly WymoqóW

lnformac]e na lemal szczegółóW żapylania użyskaó foożna W sedz]bieżamawa]ącego
k./terium wyboru oreltv rc nższa cena przvspelnonvclr palamellacl] ]warunkaclr v,2

1

2
3 ż Wyblanyń oferenteń zośtan e z.Wana Umowa (prorekl na M Ub W

osoba konlaktowa: 605456524; hżż(a0żo edn c. pl
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specvfikacia] D€lTz FAH R AGRoTRoN 8230 TTV
masżyna f.bryczn e nówa
sin k DeulzTDc € ] EURo5 4VTlrbo NTERcooLER ż syslem€m scR iDPF
mocy homo ogowane] 197 kW263 Ki,i max 237 KNl
2 zb o.n k pa Wa 520 + zb orn k Adb ue 32l
podgrżewacż plefjta pa iwa
skrzyna b eqóW bezslopniowa VAR o - AUTo/lvlAN/PTo 50 kń/h
plzedńia oś ańodyżowana ż AsŃl
komfońowe hamU ce tarcżowe.Power B.ake'
hydraul]k3. udżwig ]] ]00k§ LoADsENslNG2r0 ń.
@zdz e acze ńyd3ui.zne , 7:
. 5 par złączy hydraulcznyclr z9nazdem powrotnym €gulac]ą pu eplyvu
. l stelow.ne pźedńiTLJŻ
. 1 pala zląazy pzedń IUz
. złącze PowelBeyond

WoŃl 5,]09] 000ł 0o0E
kabna N]Axl VlsoN 2 - amodyzowana pneumatycżne, nWeolvana z klmalyzac]ą

lustelko prawe ]ewe slelowan€ . eklryćzn e, óarżewan€ zóśWiel]enem LED
mU lifunk.y]ny erqonom czny podłoki€h k komlonowy- i,ionlor3 12'

s edzen a amollyzowane pneumatycżne Ńlax comfoń oynam c xL
s edzen e boczne, sclrowek clrlodzony
sżyóeldacń 2 2al\2 a, zal\z e Dlzód-ly|
pżygolowan]edo soBUs
gni.zdo 7 p ońowe lso ] 1736
pneumatyka 2 obwodowa
reflektory robocze ż przodu z lyłU 3+4+4 LED
zecżep ż aulońalyczną regula.]a wysokoŚci sAl-]ERŃlANN D 38 mm
oglmene (plefelóWana malka lv]icheln) Pzód 600/70 R 30 Tył 710/70 R42
obcąźn k fu koła lył].340k9
pżed. TUz SAUTER ż pak etem komf.d UdźWig 5 430 kq

c ę!nó tylne hydlau]cżne
ż.-ep kuóWy K30 regulowany
prżylo(owaniedo syśtem! nawgac] cPsTR]]VIBLE

ll, Dodatkowo, j.ko ópcja:
] system nawigacj GPs TR|iV]BLE (pane slerujący GFX-750 + konlrol€l prowadzący NAV.

900)z dok].dńością2 5 cń RTK
2 filożiwośó sl€.óWźn a dawkąoraz sekc]amiróbodym W9 map ap kacy]nych

KoVĄ./R
HoDoWLA zARoDoWA zW ERżĄr j,ŻoŁĘDNjcAji sp, ż o,o,

a 65 516 67 !0
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specyfjkacia] JoHN DEERE 7270R
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maśzyna l3brycznie nowa
270 Kł](wo ńólńy EcE Rr20) +

cylindrowy telo §amelo produce.la co oąn k
.9um en]€: (prclerowane Nl che]n]: tylne 7]0/70R,12. pPednie 600/70R30

iy ńa óś ż ńóż]wóśóia_ zń ańy ńżśIaWU
pżćkladn a mechan.żna- 23 begjdo pźodu i1] do tyl! prędkość maksymalna 50 km/h

ly]ny lojpunklowy ukbd zaweszen a kategor 3/3N
pompa hydrcuiQna ! Wyda]nośc mn 223L W e ol]oczkowa z komp€nsaciącśn€noWą
beżćŚn eńióW] póMÓló eju Wólny śpl}av qń].żdó3/4'
5pary9nażd€ekłohydrauićżnychreouówanychż3póńóćąwys
zaczep qómy tEnsponowy aulomal/czny r.gu owany na wysokość

ust€*a bocżne z móż wośc,ążmianyróżślawu
pzednia oś amo,lyzowana z mechan u mem rćżn cóWyn ż órlani.żn k eń poś żaU kól
panofamiąna kab na s edzeni€ pasażera, rad o
foto ópeżtóra pneumalycżny żnlegrcMny z pU pitem cagn ka
3 prędkóśc WoNl(540/540E/] 000]
pEedni pod.ośnk - Tl]ż kate9or 3 ó udźrqu ńń 5 200 k9 sterDlańy pópzez osobny
żawóts elek1.olrydr.u czn e slerowanyioyslickem

ly ny pódnoŚńik o UdzWaU ń ń 9 200 k9
pżedn óbćążńkińóńó lyćżńyńń ] 200ko
pży§olowanć labryćżne ćfunika pod śysteń aulómatyóznego pfowadzen,: Gps tego
samego p.oducenla co cągn]k z aktyvac]ą

W}śW ellocz W c ą9n ku obslugulący funkc]ę c ą!n ka m n 10 dotykowy
ńóŻiwoŚć póWadźeń a dókuńeńlaćl kańy po a za pomlcą!ryŚWel].cza W c]E!n ku
moż Wośc żdalnć] dagńósIyk cią!ń ka ńóźiwóśc bezpuewodoweqo
Wymaganymi aktylyac]ami
moź Wość Wpięc a pod WyśW el acz c ąlnika kamery
antena GPs mob e RTK le§o samego prodlcenta co cia3n k z aklyłac]ą na dokładność 2.5
óm z ńóż wóściąpueńóśzen 3 na nne cieln ki
sysleń ńóń toloMńż pżćy ciq!ńń6 (lok3 Żacra zuŻycie po Wa. prędkoŚĆ. czas pracy)pfzez
Właśc ciea na komputerze zabo

6 śWalel w daclru cągn ka z pzodu 6 z tyl! W dachu ciagnka, dodatków€ ośwell.ne n.
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39

lylnych błolnika.h i słupkaćh kab]

9nazdo komun kacy]ne do odczytylvan a plędkośóid a ńasżyń Iófrarzyszą
qn]azdo 3 bolcow€ zasia]ące d a innyclr Uuądz€ń
wyćień-ka 9p,]sk wacz Iyln€] szyby

system żażądzan a nażędż ańina uwfuó aćli
skz/nka nażędzowa żbomikpaiwamiń 465 illów
obc ążn]k W ty nyclr kołaclr min mum 435 k9 na jedno koło
masaU]asnacąlnikanemnj€Fzanż1] ]00kgbezobciążników
dópusżóz na ń6sa óalkówiia żeś połU po]ażd oW n emnie] Sza nż40 000 kg


