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SPEcYFlKACJA do zapytania na
dostawę i montaź kuńyn W 2 cielętnikach Wydańowo l| |12212021|

l. zapytującyi Hodowla Zarodowa zwieęąl ,Żołędnica'' sp, z o.o, Zołędnica 41, 63-900
Rawicz, tel,655466700, hzz(at)zolednica,pl, NlP69900,]0264, Zarejestrowana W Rejestęe
Przed§iębiorcóW prowadzonym pzez sR Poznań-Nowe N.4iasto i Wilda W Poznaniu, lX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod nume.em KRs0000064220,
reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa zarządu.

l|. lnformacje ogólne:
1. Zamawiający nie stosuje pży zamóWieniu przepisóW ustawy o zamóWieniach publicznych,
2. zap\Ąanie odbywa §ię W opafciu o zasady Wynikające z ustawy z 23.04.1964 Kodeks

cy/Vilny,
3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych

negocjacji z Wybranymi oferentami, unieważnienia Zapytania i niedokonania Wyboru bez
podania przyczyn.

Ill. Przedmiot zamówienia i termin realiżacji:
1. Przedmiotem zamóWienia jest|

. Dostawa 282 mb kuńyn dla powieżchni otwarcia: 2 x 39,00 m dl. x 0,95 m wy§. + 2
x 36,00 m dł. x 0,95 m Wys. + 4 x 33,00 m dł, x 0,95 m Wys. - o Wysokości ok. 1 m, z
napędem ręcznym - Wraz z koniecznym osprzętem (|inki prowadzące i ciągnące,
śruby, osłony, plandeki, etc.)- belki po stronie Zapytującego

. Montaż kuńyn
2, Termin Wykonania przedmiotu zamóWieniaI do uzgodnienia (2021)

lV,Forma, termin i miejsce złożenia ofeńy:
1, ofeńę na|eży Złożyć W formie pisemnej, z uwzględnieniem WarunkóW określonych W dziale

lll, pkt 1-2. ofeńa musi zawierać: cenę W PLN, Warunki płatności (W tym termin płatności
FV), Warunki gwarancji, informację na temat §erwisu i daty dostawy pęedmiotu zamóWienia,

2, ofeńy należy składać do dnia 26.10.2021 r. do godz. l1.00.
3, ofeńa powinna byc umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńach| a) kopeńa Zewnętrzna

Winna posiadaó nazwę iadres ofefenta b) kopeńa Wewnętrzna zaadresowana na adres
Zamawiającego z oznaczeniem| ofeńa na dostawę i mantaż kuńyn. Nie atwięrać pżed
dnien 26.10.2021 r, g- 11.

Ą. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofeń za pomocą poczty elektronicznej
(hzz(at)zolednica.pl)

5. Termin zwiąZania ofeńą Wynosi 10 dni, a bieg teminu związania ofeńą rozpoczyna się Wraz
z upł}ryem terminu skladania ofeń_

V. lnne informacje o prżetargu:
1 . lnformacje na temat zapytania uzyskaó można W siedzibie Zamawiającego.
2. osoba do kontaktu: Gł, Hodowca 693'I13014, kontakt mailowy hzz(at)zolednica,pl
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