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zoĘdnica, 22 06 2a22 l
oGŁoszENlEo PRZETARGU oFERToWYlM 75/2022 na d.stawę

,,A9regai U prawowy do glębokie9o sp!lchńienia 9leby"

l, żapvluiacv: ooo^óza,odo,a-^eŁa,Żo,ęoń,j')p zo.-z +a.bą Ń zalęa )l1
63_900 Rawcż te] 655,166700 hżz(al)2óednća pl NlP 69000]0264, żare]esllóWana w
Re]eslĘe Prz€dsięborcóW p.owadżonym pueż Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasb Widaw
Poznanu lx Wydzał Gospódarcży KRs pod numerem KRs 0000064220, repreżenIowańyń
p€ez żbign elva Dworeck ego - Prezesa zaęądu czeslawa Fedyka -członka żażądu

1 zapylująćyne stosu]e przy ogłoszen U puep sóW Uslawyo żmóWienach pub cznych
2 zapy1|)ą.y żasvzega sobe prawo do swobodnego Wyboru ofeny, prowadżenia dasży.h

negocjacj z Wybranym ofercnlami, Unieważniena żapylan]. ńedokońańia Wybóru bez

3, zapylu]ący n e Udżiela infomacj na lema( przebegu póslępowańia
4 o!łosżene będzje dostępne m]n na Mzoledni.a p żakladka .żAPYTANIA

PRŻETARo'olaż na WłWkoWl qov p /spolki/oo ósz€n]ź_spolek

lll, PĘedfriotzapytania:
], AgregatUplawowy do gtębókiegosp!lchńienia gleby Wymagane parametry zal 1

2 Miejśce dostawy żolęd.ca 42,63_900 RźWicż
do 23,02,2023l,

lV, Forma, temin imi€jsceżlożenia ofeńy:
] ofeńy naeży skladaĆW forńe piseńnejdo dna 01,03,2022 r dogodz 1] 00

. ś p ecrłikację m a szyny

. c€ńę ńello waruńk] płatnosc (przedplala, odroczene lermnu wdnach ew laty)
r Wafunk awalanc]i{ewen( Walunkj plzed]użena lwaranc])oraz sefus gwarancyny

. od ellość punktu se.rsowegó od NZż Źołędnca'sp zoo

. czas r€akc]is€esU kószt dorażd! sefusu

. ńoż wośćotrzymanacą9nkazaslępcżegowrażieremonlu
3 ofeńa pownna być uńesżcżońa W dwóch zamknętyclr kopenach koperl. żewnęlr2na

w|na byi adr€sowana do żapylują.ego posadać oznaczeńe: ,Agregal Uprawowy
|7512022)", a k,apena W€WnęIżn. Winna być ad€sowańa do ofercńta posiadać
óżnacżenie: Aglegat uplawowy l75l2a22'|' oraz dopsek Nie olwieraó pżed dńiem
01,03,2022 r aodż 12

4, Dopuszcza sę moż Wośó plżesylana olert za pomocą poczty eeklroncżne]
(hz@zolednica p]) Gńalma a: .75/2o22Agregal uplawowy'

5 zastżegamy sobe mózjwośó pżyjńowa.a ofeft po Wyzna.zonym termni€ ]eśl ne
Wplyn e żadn! ofeńa lub otuymane ofeny n e będąspeln aly wymogĆW.

1lnfolmacjen!tematszcz€gólówzapylania!żyskacmożnaWsi€dżbeżańewia]ącego
2 KryterUm Wybóru oleny: na]nższa cen. przysp€łnionych parźmelrach WarunkachlV2
3 z Wyb.anym oferentem zoslan]€ zawańa lmówa (plo]ekl ńa!!WlubWgwzoru oferenla)
4 osoba kontakIowa: 605456524 hzz(at)zolednca pl
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HoDoWLA zARoDowA zW|ERzĄr ,,ŻoŁĘDNlcA" sp, ż o.o,
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', 
specńkacia: agregar uprawowy do 9lębokjego §pulchnieńia qleby

] Maszyna fabrycźń e nowa
2 sżelok.ść robocża od 4dó 6 ń lżapótrzebowane mocy ńaks 400 KM)
3 sż.rokośó lEnsportowa 3 m
4. ożń.kowanie ośWiellenedo ruchu podlóla.h publcznyclr
5 Układ ]ezdny do transpo,1u
6, zacżep kuowy o 30 UbbekanaTUŻ
7 Aqreaal pownien bycWyposażóny Wsekc]e

A) spucllnająco ń esża]ącą
. RozstawżębóW s€k.j spuchna]ą.o - miesża]ące] od 23do 27cń
. zabezDeczeńe zębówno. stop
. Kónslfukc]a mn cżterobe kowa
. lVIożiwość mońtażu red c dó plyłk e] Uprawy

t Talerze WyróWnujące z moźlwośc ą regu ac] gtębokośc pracy

. Wal ża!ęsżcza]ą.y oponowy lub podwó]ńy Waltypu sTs
t ReqUa.ia olębokościpracy + ko]. podporowe

ll. Dodatkowo, ja ko ópcja: możllwość Wyposażenj6 w ś!śiem Wysićwu nawozów miner,
'] żbornik na nawóz na przedn TUż
2 Red ]ća spu chi a aca z moż Wośca WysjeWU na,rozÓW na różn€ glębokości
3 system lranspońU nawozu ze zbiońka do led icy
4 ŃIożiwoŚc obśług Wy9ewunaWóżóWWo map ap ikacy]nych zmieńnego d.Wkowania


