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oGŁoSZENlE o PRZETARGU oFERTOWYM 11312021
na ,,dostawę pojazdu ToYoTA HlLUx"

l. zapylujący: Hodowla zarodowa zwierząt ,,Żołędnica" sp. z o.o. Z siedzibą W Żołędnicy
41, 63-900 RaWicZ, tel. 655466700, hzz @ zolednica.p|, NlP 6990010264, zarejestrowana W
Rejestęe PzedsiębiorcóW prowadZonym przez Sąd Rejonowy Poznań NoWe N.4iasto iWilda
W Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220,
reprezentowanym przęz zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zaęądu

ll, lnformacie ogólne:
1, Zap}.tujący nie stosuje pży zamóWieniu przepisóW ustawy o zamóWieniach publicznych.
2, Zap}.tanie odbywa się W oparciu o zasady Wynikające z ustawy z 23.04,1964 Kodeks cywilny
3, ZapFujący nie Udziela informacji na temat przebiegu postępowania izastrzega sobie prawo

do §Wobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dal§zych negocjacji z Wybranymi oferentami,
Uniewaźnienia zapytania i niedokonania Wyboru bez podania przyczyn

lll, Przedmiol zamóWienia i termin realizacji:
']. Dostawa pojazdu ToYoTA HlLUx MY22 Wg spec}.fikacji §tanowiącej Załącznik nr 1

2. Możljwe odstępstwa od prefelowanej konfiguracji W Wyposaźeniu pojazdu - konieczne
zaznaęzęnie lóżnic w ofercie Własnej

3. Dopuszczalne oferty na auto demonstracyjne
4, Termin dostawy przedmiotu zamóWienia: preferowany do 30_09_2022 r,

lV.Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1. oleną należy zlożyć W formie pisemnej
2, ofeńa musi zawie€ć: parametry pojazdu, cenę netto, Warunki płatności (W tym termin

płatności FV), WarUnki gwarancji
3. ofeńy należy składać do dnia 08.10.2021 r. do godz, 12.00
4. ofeńa powinna być umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńach:. kopeńa zewnetzna winna być adresowana do zamawiającego. kooeńa wewnetrzna winna być adresowana do oferenta, posiadać oznaczenie i posiadaó

oznaczenie: ,,ofeńa na dostawę ToYoTA HlLUx" oraz dopisek,,Nie otwierać pęed dniem
o8,1o.2o21 l, godz. 'l2"

5. Dopuszcza się moż|iwość pzesyłania ofeń W postaci skanu, za pomocą poczty e-mail hzz @
zo|ednica.pl- z tematem ,,11312021 Toyota Hilux"

V. lnne warunki przelargu
], lnformacje na temat szczegółóW zapytania Uzyskać moźna W siedzibie Zamawiającego
2, Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofeńę Zostanie zawarta umowa
3, Kontakt W sprawie: hzz@zolednica.pl; 605456524
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. skrzyn a b egóW: AT

. podwójna kab na

. preferowany ko or, srebrny meta k szary rnetalik,

. Roleta skrzyni ładunkowej

. wykładzina plżeskzen ladunkowe] podburtowa

. wzmocn one zawieszen e

. oslona podwozja + osłony przeciwbłotne

. 17" felgi alumin owe ż oponarni 265/65 R17 - opony terenowe

. Pełnowym]arowe koło dojazdowe (stalowe)

. Syster.y: Acc, TRc, ABS, EBs, Vsc, BA, LDA

. syste.n B uetooth umożliwia]ący bezprzewodową łączność z telefonem
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