
Chodeczek, 1 6.03.201 8 r.

Zaproszenie do składania ofeń

Ośrodek Hodowli ZwierzątZarodowych Sp. zo. o. w Chodeczku,
87-860 Ghodecz NlP 888-10-11-604, REGON 910216773

Zaprasza do składania ofert na zakup pracyzyjnego siewnika 6 metrów do rzepaku
izbóż oraz, nawigacji GPS

l. Przedmiot przetargu.
Parametry techniczne:

3. Siewnik do zboża i rzepaku

- Pojemność skrzyni załadunkowej min.3200 l

- Szerokośó robocza 6m
- Sekcje robocze talerzowe
- lnstaiacja |SOBUS
- Sdkqe wysiewające, redlica podwójna taterzowa
- Kółkó ropiuląco--dogniatające 
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- Zestaw do próby kręconej.
- Podział na sekcje.

4. Nawigacja GPS z Komputerem pokładowym

- Dokładność prowadzenia nawigacji min. 5cm
- Wyświetlacz z komputerem pokładowym
- Kompatybilność zmaszynami róznych marek
- Regulacja w stosunku do szerokości roboczej
- Zabezpieczenie na wypadek przepięcia
- Okablowanie ISOBUS
- Antena GPS z aktywacjami,
- Twozeniebazy danych (czas pracy, rodzĄ pracy, zużycie materiałów.)
- Obsługa mapy zasobności gleby ( zmienne dawkowanie)
- Kompatybilny z rozsiewaczem nawozów zzachowaniem precyzji.
- Podgląd maszyny zbiura.
- Obsługa siewnika, i innych maszyn.
- Kontrola sekcji.
- Zarządzanie (konweńowanie) danymi lSO XLM
- Jazda równoległa (w opcji)
- System kierowania ( w opcji)

Termin realizaĄi: do dnia 2a.04.2018 r. lub inny szybszy, zaproponowany przez
oferenta.
Adres dostawy: OHZZ Chodeczek. 87-860 Chodecz, powiat włocławski,
woj. kujawsko-pomorskie



ll. Termin i miejsce dożenia ofeńy.

- pocżą na adres: Ośrodek Hodowli ZwlerzątZarodowych Sp. zo. o.
w Chodeczku, 87-860 Chodecz Decyduje data

wpływu
- pocżąelektronicznąnaadres: biuro@ohzz.chodeczek.pl

Oferenci powinni złożyć ofeńę w PLN do dnia 30.03.2018 r.
- Ofeńy żożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Ofeńa powinna zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji, informacje na

temat
senłisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego ( odległość od siedziby

zamawiaĘcego)
oraz kosźy senruisu gwarancyjnego

lll. Dodatkowe informacje
Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie
Oferent może pzed upływem terminu składania ofeń zmienić lub wycofać swoją

ofertę
Dodatkowych informacji udziela Dominik Walczak numer telefonu: 609 781 151

Zastrzągamy sobie prawo swobodnego wyboru ofeńy lub jej części i negocjacji cen
atakże unieważnienia wyboru bez podania przyczyn.


