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sPEcYFlKAcJA do zadania
Dostawa i montaż kuńyn W oborze Kawcze |'12012022)

zamawiaiacy: Hodowla Zarodowa zwleżąt ,,Żołędnica" sp. z o.o, Żołędnaca 4], 63-900
Rawicz, te1.655466700, hzz(at)Zolednica,pl, NlP6990010264, zarejestrowana W Rejestrze
PęedsiębiorcóW prowadzonym pęez SR Poznań-Nowe l\,4iasto i Wilda W Poznaniu, lX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS0000064220,
reprezentowanym pżez zbigniewa Dworeckiego - łezesa zarządu i czesława Fedyka -
Czlonka zarządu

ll. lnformacje ogóIne:
1 Zan,]aW ający nie stosu]e pzy zamóWieniu p.zepisóW ustawy o zamóW!eniach publicznych
2. ogioszenie będzie dostępne na WWW.Zoednca,p zakladka ,żAPYTAN|A ]PRZETARG"

oraZ na WWW kowr.goV.pli'spolk /og oszenia-spolek
3 Zapytanie odbywa się W oparciu o zasady Wynika]ące z uslawy ż 23 04 1964 Kodeks cywilny
4. zańawiający nie Udżiela informacji na temat przebiegu postępowania zastrzega sobe

prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, p.owadzen a daszych negocjacj ż Wybranyrni
oferentam, Uniewazn enia żapytania niedokonan a Wyboru bez podan a przyczyn

llI. Przedmiot zamówienia i termin reaIizacjij
1 , PrzedlTriotern zamóWien a jest dostawa rnontaż i Uruchornien e 135 rnb kurtyn otwieranych

od góry, dla powerzchn otwaacia:
a) 1sżt, X 45,00 m dł, X 2,40 m Wys
b) 1sżt x 57,00 m dł, X 2,00 m Wys.
c) 1 szt, X 33,00 r. dł x 2,40 rń Wys.

2, \^/yrnagania co do parametróW przedrn otu zamó\,Vjen a okreś ono W żalącżniku nr 1

3. Termin Wykonan a przedmiotu zamóW enia ?rcfelo,Nany da 28 a2.2a23..
4. Wymóg stawany plzez zapytu)ącega: \,Vszeke płatności Wyn kające z tytułU lealiżac]i

urnowy na zadanie mogą nastą] c nie Wcześn ei, niz z dn]em 03,01.2023 roku

IV, Fofma, telmin i miejsce złożenia ofeńy:
1, ofeńę należy złażyć w falńie pisernne], Z UWZględnieniem WarUnkóW określonych W dziale

ll] pkt '1 2. ofeńa musi zawierać: cenę W PLN, Warunki płatności (W lyrn tern,]in płatności
FV), Walunk] gWa.anc] , lnformac]ę na temat serwisU idaty dostaWy przedmiotU zamóWien a

2 oferty należy składać do dnia22.11.2022l, do godz. 11.00,
3 oferta pownna być um eszczona W dwóch zamkn]ętych kopeńach: a) koperta żewnętrzna

żaadresowana na adres Zamawia]ącego b) kopeńa Wewnętrzna Winna posadac nażWę
adres oferenta Wraz z oznaczen eTn aferta na dastawę i mantaż kL]ńyn Nje otwierać przed
dniem 22.11 2a22 r g ,11

4, Dopuszcża się możliwość przesylania ofert za pomocą poczty elekt.onicznej
(hżz(at)żolednica.pl)

5, Termin żW a,zan]a ofeńą Wynosi 10 dn , a bieg term nu związan a ofeńą rozpoczyna się Wraz
z upiywen"] terminU składania ofeń

lnne informacje o przetarguI
lnlormacje na temat zapytania uzyskać można W siedzibie zamawiającego
osoba do kontaktuI Gł. Hodowca 693,]13014, kontakt mailowy hzz(at)zo nica, pl
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załącznik nl 1 do zadania
Dostawa i montaż kurtyn W oboże Kawcze {'12012022|

1. Prżedmiotem zamówie.la ]est dostawa imontaż 135 inb kuńyn otw elanych od góry da
powierzchni otwarcia:
a) 1 szt, X 45,00 rl,] d] x 2,4 rll Wys,
b) 1 sżt, X 57,00 rn dł, x 2 0 rn Wys,
c) 1 sżt. x 33,00 m dł, x2,4ńwys.

2, l\ilaksyrna na Wysokość pomiędzy górmą beiką drewnianą montaZoWą (25 cm), a dolną be ką
drewn aną montażową (30 cm)

3, Parametry kuńyn: .^-^,2. Uramalura malenal(]: mln jllt] o/m'
. Gwarancja na plomienie UV: min. 5 lat
. Przenikalnośó śWiatła: min, 50%
. Przepuszczalność Wiatru: do 5%
. odpornośó na przebijanie: min, 25 kN/m

4 Napęd kuńyn: ręczny / korba - \^llaz z ka.], eczllym osplżęterń (kwasoodporne link
prowadzące ]c]ą9nące, śrUby, osłony, etc.)

5 Zamawiający zapewn a:
. Dostęp do zas ania w energię elektryczną
. Drewniane belki rnontazowe, któr-- będą rllontowane zgodn e z bstrukc]am] Wykonu]ącego
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