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sPEcYFlKAoJA lsToTNYcH WARUNKóW zAMóWlENlA i REGULAMlN
pżetalgu nieoglaniczonego na dostawę

opryskiwacza przyczepianego 1-osiowego z pomocniczym stluńieniem powietrza

l. zamawiający: Hodowla Zarcdowa zwielz4 ,Żołędnica" sp, z o,o, ŻoĘdnica 41, 63-900 Rawicz,
tei,655466700, fax655466702, hzz@zolednica. p , NlP6990010264, zarejeskowana W Rejestrze
PrzedsiębiorcóW prowadzonym pżez sR Poznań-Nowe Mia§to i Wilda W Poznaniu, lX Wydział
Gospodarczy Kąowego Rejestlu sądowego pod numerem KRs0000064220, repreżeniowanym
pżez Zbigniewa Dworeckiego - Preżesa Zarządu i Adama Kośrnidra członka Zarządu,

lnlormacie ogóInei
zamawiający nie stosuje przy zamóWieniU przepisów ustawy o zamówieniach pub]icznych.
Njniejsze zapytanie odbywa się W oparciu o zasady Wynjkające ż ustawy ż dnia 23 kwietnia 'I964 -
Kodeks c}Ą/,r'illry,

3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego WYboaU ofe.ty, prowadzenia dalszych negocjacji
z Wybranymi oferentami, Unieważnienia zapytania i niedokonania WyborU bez podanla plzyczyn

lll. Prz edmiot zamóWienia i termin realizacii:
1. Pżedmiolem zamóWienia jest dostawa opryskiwac2a pżyczepianego 1-osiowego ż Pomocniczym

strumieniem powietrza o specyfikacji jak poniźą:
. oprysklwacz przyczepiany jednoosiowy ż pomocniczym strumjeniem powietrza
. pojemność zbiornika głóWnego ok, 7000 litróW. pojemność zbiornika na czystąwodę ok, 500litróW. zbiornik na wodę do mycia rąk. szerokość belki 30 m. minimum 9 sekcjiroboczych. głowice .ozpylacza 3 pozycyjne
. automavczne rnieszanie i mycie opryskMacża. przysiosowany do nawożóW Ńnnych. skrętne podwozie (automavczne prowadzenje w śladzie ciągnika). oś rozsuwana W zakrcsie 1.8-2,25. koła 520/85R42 - ogUmienie o odpowiedniej nośności dla DMc oferowanego opryskiwacza. prześWit 780 mm. amońyzacja osi hydrauliczna. amoŃzacja zaczepu. beLka stalowa z 2 n]ezaleznymi wenvlatorami o 630 mm z wbudowanymi chłodnicami oleju. Wydalek powielrza 2000 m'/h/m bel{i, p,ędkosć 35 rrls. możliwość kierowania kątem stlumienia powietrza od +40/-30 stopni. kurtyna powietrzna za rozpylacżami. wskaźnik kąta vlychylenia belki podającej powietrze
. płynna regulacja siły Wiatru od 0-100%. ind},,\^ridualne odchylan]e ramion do góry od 0-18 stopni. regulacja Wrysokości belki450-2250 mm. pompa podwójna sucha2x2BOL. kompuier +joystick sterujący, pełen lsoBus,. kompL]ter pokładowy z wyświeilaczem dotykowym. automatyczna kontrola sekcji opryskiwacza sygnał GPs z ciąnika. możliwość Wykorzystanja komputera do innych maszyn. automatyczne prowadzenie belki nad łanern/nad ziemiąlub hybrydowo. rożWadniacz boczny przystosowany do Wstępnego rozwadn]ania nawozu (ssanie ok, 25o Umin) z

funkcją płukania opakowań. elektronicżny cżujnik poziornu cieczy. zestaw do Tyc a zewnętr7lego. układ do ciśnieniowego opróżniania żbiornika. ośwjetlenie drogowe i robocze (przystosowane do pracy w nocy). żaczep kulowy o 80 mm. serwis w promieniu 100 km - reakcja serwisowa do 12 h. gwarancja minimum 12 m cy
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2. oferent Winien zawrzeć W ofercie pełną spec},fikację oferowanego przedmiotu, W tym:. Zapotrzebowar'e 1a moc agregatowarego c'ą9n|ka. Zrod}o napędU UkladL hydlaLli<i (hyd.aUlika ciąqnlka czy Własra). !Ą,yrragalą ;lośc złączy l,yolaJliki. cerę zakupu W PLN olaz WalLn<i płamości
. okres udzielane gwarancji
opis przedmiotu zamóWienia jest dostępny W s]edzibie społki olaz drogą majlową hżż@zolednica.pl
Termin Wykonania przedmiotu zamóWienia: do 30.06.20l8 r.

lV. Forma, termin i miejsce złożenia ofeńy
1, Wszelkiego rodzaju ośWiadczenia, Wnioski, zawiadomienia, zapytania, infolrnacje itp, Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (hzz@zolednica,pl) w terminie do dnia
09.04.2018 r. do godz.12.00.

2, ofeńę naleźy złożyć W formie pisemnej, z uwzględnieniem WarunkóW okreś]onych W dzja]e lll, pkt 1,2,
ofeńa musi zawierać: cenę W PLN, Warunki płatności (W tym termin płatności FV), Warunki gwarancji,
informację na temat serWisu,

3. oieńy należy składać do dnia,10.04.2018 r. do godz. l2.00Wsekreta acie Zamawiającego,4 ofena powinna oyć uT]eszczona W dwoch żamkn ętych kopenach,
a) kopeńa zewnętrzna Winna posiadać nazwę iadaes oferenta
b) kopeńa Wewnętrzna Winna być zaadresowana na adres Zamawiającego j pos adać oznaczenje: ofeźa
na,' opryskiwacż przyczepiany jednoosiowy, Nie otwierać pĘed dniem 10.04.2018 r, g. 12.
5, Dopuszcza się możliwość przesłania ofeń za pomocą poczty elektronicznej (hzz@zolednlca.pl) i/lub

faxu (65 546 67 02),
6, Termin żWiążania ofeńą Wynosi 14 dni, a bieg terminu żWiązania ofeńą rozpocżyna się Wraz z

Upł\,1/vem terminU składania ofeń,
7, zamawiający nje dopuszcza możliwości składania ofeń częściowych,

V. lnne jnfolmacie o prżetarcu
1 , lniormacje na temat zap}łania uzyskać moźna W siedzibie Zamawiającego,
2. Z ofeaentem który złoźy najkorzystnjejszą ofeńę zostanie zawańa umowa,
3. osoba do kontaktu: p, Marc]n Piotrowiak 65 5466708, 605456524, kontakt mailowy hzz@żolednica,pl,

Vl"ogłoszeniei ToPAGRAR - 03/2018
Hodow]a Zarodowa zwierząi ,,Żołędnica" sp z o o zołędnica 41 , 63-900 Rawicz, tel, 65 546 67 o0
ogłasza pżetarg nieoglaniczony na dosiawęj
opryskiwacża przyczepianego'1-osiowego z pomocniczym sirumieniem powietrza: 7o0o L, szer,
rob, 30 m,
składanie ofeń: do 10 04.2018. Dostawa: do 30 06,20,18, szczegółowe informacje: WWW.zolednica,pl
spźedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn,
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