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Ch od ecze k L3.LI.2O22r.

zaploszenie do składania ofert na serwisowanie hali udojowei
westfalia karuzela 22 stanowiska.

Serwis hali udojowej wykonane na oryginalnych częściach

Koszt części co 750h:
Koszt części co 1500h + 750h:
Kosź części co 2250h ( 750h):
Kosź części co 3000h (1500h + 750h):
Kosż części co 3750h (750h):
Kosź części co 4500h+1500h+750h:

l:

Lp. Nazwa Czaspracy części w
godzinach Ilość

l Guma stzykowa silikonowa zielona l500h 96sń

2 Klótki wqżmlecnry 750h 96sń
J Krótki wą podciśnienia l500h 9sń
4 Wąż mlecmy silikonowy GEA l500h 40mb

5 Wąż podwójny podciśnieniabiĘ 1 8sztx2,5mb l500h 60mb

6 Serwis pulsatorów: mĄ komplet naprawcz! l500h 24sń

7 Serwis pulsatorów duzy komplet naprawczy 4500h 24szt

8 Zbiornik pomiarowy MB 4500h 24sń

9 Membrana silikonowa zbiomika l500h 72sń

10 Wot mleka 70170 + pierścień uszcze'lniający l500h lsń
ll Metalfex 40 l500h 1mb

l2 uszczelka kolektora mała+duża l500h 24kpl

13 Łącmkwężazie|ony l500h 72sń

l4 Kpl serwisowy automatycznego zaworu spustowego 4500h 1sń
l5 Węzyk manifoldu 4500h lsź
l6 Zestaw naprawczy pompy mleka l500h lkpl
17 Zawór zwrotni pompy 1,1 kW 1500h 2sĄ

18 Kolano 40/50 1500h lsń
l9 Mufa 40/40 1500h 1sń
20 Mufa'10/70 1500h 1sź

2l Korek pręta pĘwaka GEA zestaw 1500h lsń
22 U szczelka dekla j ednostki 1500h lsń
23 Uszczelka sanitarnego 20l l500h 1sż



Kosźy dojazdu ż netto/lkm
KoszĘ robocimy ńnettol lhllosoba
Czas dojazdu serwisu od momentu zgłoszenia awarii?
Godziny doĘpności serwisu?
Odległość serwisu.
Produk§ do higieny doju:
-piana przed dojem ze składnikami do profesjonalnej dezynfekcji takimi jak tlenek wodoru,
jod, N-(3aminopropyl)-N-d odecylpropan E- 1,3-diamine -cena za kg
-dip dwuskładnikowy zańerający min 200p.p.m tlenku wodoru do stosowania na noc, gęsty
nieskapujący- cena za kg
-dip jednoskładnikowy gęsty nieskapujący o wysokim stęzeniu kwasu mlekowego min. p.p.m-
cenazakg
-piana do dezynfekcji i mycia hali udojowej- cenaza2lkg
-osuszacz do posypywania stanowisko chłonności lkg min 3litry wody- cenaza 1000kg
-ręczniki celulozowe do wycierania piany cena za 50sń
-tubo strzykawki bez karencyjne z zawartością cząsteczeknano srebra cęrraza 300szt
-pĘn zasadowy o duĄm stężeniu do mycia instalacji mlecmej oraz schładzalników
o maksymalnym stężeniu roboczym0,4Yo prry temperatlxze mycia 40 stopni - cena zakg
-pĘn kwaśny o duzym stęzeniu do mycia instalacji mlecmej oraz schładzalników
o maksymalnym stężeniu roboczym 0,4Yo prry temperaturze mycia 40 stopni- cena zakg
Powyzsze środki muszą zawierać odpowiednie ceĘfikaty CE

Termin i miejsce złożenia oferĘ.

- pocztą na adres: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w
Chodeczku, 87-860 Chodecz. Decyduje data wpływu,

- pocztą elektron iczną na ad res : bi uro@ohzz. chodeczek. pl

- w tytule wiadomości proszę wpisać SERWIS HAL! UDOJOWEJ

Oferenci powinni z/lożyć ofeńę w PLN do dnia 19.12.2022 r. do godziny 12:00

1. Dodatkowe informacje.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapewnienie opieki serwisowej nad halą udojową
jak i schładzalnikami do mleka.
Ceny vlraz z dostawą do gospodarstwa.

Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.

Oferent możeprzed upĘwem terminu składania ofert zrnienić lub wycofać swoją ofertę.

Dodatkowe informacje - numer telefonu: 609 78l 684.
Zastrzegany sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części i negocjacji cen lub
uniewaznienia wyboru bez podani a prTyczln.


