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E. oPtMA RZECzoZNAwcY
1-1) Na pod§tawie j zlęcęnia 7, LLZZ ''Żoł,4oNlcł'' sp.,o.o. Nl ].1/2020 z dnia 01,12,2020:plżedstawion}-oh dokunrcntijrv- okrestl iiposobu uzlikorłlnia- i"l.;",:Ji; ir)etaLgow. łomisó,v ;!iśld ora,, §i.,ii lokalllei pllenluqdd/u".i " ,l"l O1.1:.rOiO ,i, i',,,.",-, r.,
],l Ci,tgnik lol]lićZt DLLlTZl]AHli A_qlolloi Vó]0 nr fabrycżtrv: wSx,t6{0{00LD l0ó93| r,b_:0o9\l rejcslTa.}lll\ P}Ł{ 1\\ -9: nr in*enlaraoĘ-t C_:01 _ 7.ł6 : może b\,ć ekspioato§an\ \\ okrrsie

l_'::,i;"_.'*_l",_i,^)]:iTll f,-.,(ql"dllIe,fulJc.,n<9".il",r,,,-,^"i ,,.kladni"sej:orłzp"osdrl|,l\|ę|n./ś ch.p]oeld,Io.,agIl,k:] przeblegoc bedzie,,!odnic,, ln.l1,'Lcjc ob.lugi
],] ALrLlalllźi,!!aność rynko§4 ncno §/w oią8]ika roinicżcgo D|[]TZ F^ltR Ąlrrot.on M ó2(i

il,:l.,i i] ,T"'^"dj .l,"l::i-i"ł anali/} r}nLu $(,'.\1ślod$)ccn\ lna.,,ln irll,,ąr]rcr..,',\.l|^r\U\\k,, R /roheL /( o ,/ielolla(l,,r|r jl|ł ,,,rdl..,/it(l lł].<lli mr1.4n iurzldzenrolniczych" J_Nłpórkowski ZC SI.1R watszawa 2005 r
:].0 Ww ciągnik posiada aklualny przcgląd techniczny §,aźDy do 2022 loku

l.j::::: l:.:"_ l",!t-,"t ni n iej51 ] . ,pjnic 7 wyccna n,c b ierze odpo* iedzialności ża wad} u k§ le. za źam ianypItUlę\pol\v ot,lIo1{ord,||l, ,,gIed/,a R/e!/l,Ąa§\J,llc "ier,,(,,dooBi.,l/i3l,,,..., " rri.t.,pin,i ,,o.,,.in"
:I]:: ::.,:: ]_::T1 

,i:l]l "p.i"d:""y w bła.l prżeż a"*"ta"*"ę, Ń;";.1",, clpxtia z wy.ena nieoD(.lmu|e \t3n! pra(llel^ l lno^ b)c q)korż}§tane Wyłącżnie do z_akcru jej sporząr]zenia, lłąjęta ł:artost
rynkoM.a Jesl to prz§\łidvł ana ccna rnoź l;wa do ułrrin io p-_y ,uł,z.n iu zJ, '.'.,i,,"'i.,,". 

" 
* łi"ł"u- * .l""".; iprzymu§ow.'i. były od sicbie niczależnc orau tniab żamiar 7awir.ia unn)$a
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