
Chodeczek, dnia 02,Q3,201 8r

Zaproszenie do składania ofert

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

NlP 888-10-11_604, REGoN 910216773 i

Zaprasza do składania ofeń na zakup precyzyjnego rozsiewacza nawozów

z wykorzystaniem mapy zasobności gleby oraz, nawigacji GPS

l. Przedmiot przetargu.

1. Precyzyjny rozsiewacz nawozów

= PQjemność skrzyni - od 3900l do 4500l
- Szerokość rozsiewu. 30m
- Podział na sekcje
- Siew graniczny obustronny.
- 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.
- Jazdarównoległa.
- Plandeka zbiornika.
- Automatyczne zamykanie i otwieranie wysiewu na końcach i klinach.

2. Nawigacia GPS z Komputerem pokładowym

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

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



- Podgląd maszyny z biura.
- Obsługa rozsiewacza, iinnych maszyn.
- Kontrola sekcji.
- Zarządzanie (konweńowanie) danymi ISO XLM
- Jazda równoległa

Termin realizacji: do dnia 10.04.2018 r.

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

l!. Termin imiejsce dożenia ofeńy.

- pocĄą na adres: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku,

87-840 Chodecz, decyduje data wpływu

-pocztąelektronicznąnaadres: biuro@ohzz.chodeczek.pl

Oferenci powinni złożyć ofeńę w PLN do dnia 15.03.2018 r.

= 
OfęĘ złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

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

senrisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego ( odległośó od siedziby zamawiĄącego)

oraz koszty serwisu gwarancyj nego.

lll, 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: 609 781 151.

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

unieważnienia wyboru bez podania przyczyn,


