
Chodeczek, dnia 27,03,2O18 r.

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z d o. w Chodeczku,87-840 Chodecz,

NlP 888-1 0-1 1 -604,REGoN 91 0216773

Zaprasza do składania ofeń na zakup precyzyjnego rozsiewacza nawozów

z wykorzystaniem mapy zasobności gleby oraz, nawigacji GPS

l. Przedmiot przetargu.

1. Precyzyiny rozsiewac z naw ozólll

- Poiemność skrzyni- od 3900l do 4500l

- Podział na sekcje
- Siew graniczny.
- Obsługa mapy zasobności gleby ( zmienne dawkowanie)
- Kompatybilny z nawigacją GPS.
- Układ warzenia ( waga)
- Kontrola dawki wysiewu.
- Kontrola szerokości roboczej.
- Oświetlenie drogowe.
- Sita przeciw zbrylające
- Automatyczna kalibracja dawki.
- Jazda równoległa,
- Plandeka zbiornika.
- Automatyczne zamykanie i otwieranie wysiewu na końcach i klinach.

2. Nawigacja GPS z Komputerem pokładowym

- Dokładność prowadzenia nawigacji min. 25cm.
- Wyświetlacz z komputerem pokładowym.
- Kompatybilność zmaszynami róznych marek.
- Regulacja w stosunku do szerokości roboczej.
- Zabezpieczenie na wypadek przepięcia.
- Okablowanie ISOBUS.
- Antena GPS z aktywacjami.
- Tworzeniebazy danych (czas pracy, rodzĄ pracy, zużycie materiałów, zużycie

paliwa).
- Obsługa mapy zasobności gleby ( zmienne dawkowanie).
- Kompatybilny z rozsiewaczem nawozów zzachowaniem precyzji.



ł

- Podgląd maszyny z biura.
- Obsługa rozsiewacza, i innych maszyn.
- Kontrola sekcji.
- Zaządzanie (konweńowanie) danymi lSO XLM
- Jazda równoległa.

Termin realizaĄi: do dnia 20,06.2018 r.,

Adres dostawy: OHZZ Chodeczek. 87-860 Chodecz, powiat Włocławek, woj. kujawsko-
pomorskie

ll. Termin imiejsce Ąożeniaofeńy. .!

- pocztą na adres: Ośrodek Hodowli ZwierzątZarodowych Sp. z o, o, w
Chodeczku , 87-840 Chodecz. Decyduje data wpływu

- pocztą elektron iczną na ad res: b i u ro@ohzz. chodeczek. p}

Oferenci powinni złożyć ofeńę w PLN do dnia 23.04.2018 r.

- Ofeńy żożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Ofeńa powinna zawierać:warunki płatności, warunki gwarancji, informacje na temat
' & 

)9o ( odległość od siedziby zamawiającego)serwsu gwarancyJnego l pogwarancyjnego ( ooległosc oo sleoaDy zamawaJącl

oraz koszty senruisu gwarancyjnego.

!!l. Dodatkowe informacie

Organizator dokonuje oceny ofeń niejawnie

Oferent może przed upływem terminu składania ofeń zmienić lub wycofać swoją ofeńę

Dodatkowych informacji udziela Dominik Walczak -numer telefonu: 609 781 't51

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofeńy lub jej części i neg_ocjacji cen lub

unieważnienia wyboru bez podania przyczyn


