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I. zapytujący: Hodowla Zarodowa zwielząt ,,Żołędnica' Sp, z o,o. z siedzibą W Zołędnicy 41,
63-900 Rawicz, tel, 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NlP 699-001-02-64, zarejestrowana W
Rejestrze Przedsiębio.cóW prowadzonym przez sąd Rejonowy Poznań - NoWe Miasto i Wilda W
Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRs
0000064220, reprezentowanyn] pżeZ Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu

ll. lnformacje ogólne:
] , Zap}tujący nie stosuje pzy zamóWieniu przepisóW ustawy o zamóWieniach publicznych
2, ofeńa oparta jest o zasady Wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia ,1964 - Kodeks cywilny
3, Zapytujący nie udziela informacji na temat pęebiegu postępowania i zastrzega sobie prawo

do swobodnego Wyboru ofeńy, przyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie W razie braku
ich wpłrłu w wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi
kontrahentami, unieważnienia ofeńy W części lub całości i niedokonania Wyboru bez podania
pfzyczyn

lll. Przedmiot ofeńy:
1, opis obiektu: 2 jałowniki na fe.mie króW W miejscowości Zakzewo 58,63-910 Miejska

GÓrka, https://maov,qeopońal,qov.D /imap/lmqp 2,html?locaIe=pl&our=neW&sessIonlD=6o59203 z
1977 r., konstrukcja §talowa, kMe eternitem; powierżchnia dachu: ok. B3Xl6m = 132om2 x2
+ 2 łdcz|iki (ok, 10X6m ) + (ok. 7x6m). Łączna powierzchnia (z uwględ nienieniem nachylenia
dachu)szacowana jest na 289o m2.

2, opis zakresu p.ac (obliczenia szacunkowe\:
a)demontaz i utylizacja dac_nowych płyt etelnitowych (o^. 1o-14 kg/nrŻ)- 2 Warsh{y W ilości:
83o pł9, X 2.2 m2 = 1826 m'(górna powieżchnia eternitu na jednej oborże] x 2 = 3652 m
15 mx83 m = 1245 m2 (pow. pM od spodu) X2 = 2490 m'
3652 + 2490 = 61Ą2 x 14kg/m' = ok. 85 t
b) demontaź i utylizacja Wełny mineralnej spomiędzy pl}ł eternitowych W ilości: 2490 m'xo,1o
m (grubość Wełny) x 90 kglm3 = ok.22,5 t
c) niwelacja gankóW Wewnątż obiektóW (ok. 2,2 szer x 0,5 m Wys) do poziomu ,,0"
d) demontaż 2 łącznikóW (ok. 10x6m) + (ok, 7x6m)
l\,4ateriał inny niż et9rnit iWełna mineralna z c) i d)- do spryzmowania W sąsiedztwie obiektu

3. KPo Wystawione będą na Zapytującego, a koszt utylizacji obciąży oferenta
4. Planowany termin rozpoczęcia prac: od 15.03.2021 r.
5. Planowany termin zakończenia pracI do 30.04,2020 r.

lV. Telmin, mieisce złożenia iWybór ofeńy
1, ofeńę należy złożyć w lolmie pisemnej, W tym Za pon,]ocą poczty elektronicznej

(hzz(at)zoIednica.pl ),
2, ofeńa musi zawięrać: a) cenę netto Za prace rozbiórkowe (W tym cena netto utylizacji pM

eternitowych i Wełny mineralnej - koszt ponoszony pzez ofelenta) - łącznie dla obu
obiektóW b) Warunki płatności za Wykonane prace

3, Warunkiem pęystą)ienia do przetargu jest Wniesienie Wadium W Wysokości 10,000,00 zł
(dziesięć tysięcy Złotych), które należy uiścić do dnia 24_11.2021 f, do godziny 11 W formie
pieniężnej na rachunek bankowy Hodowli Zarodowej zwielząI ,,Żolądnica" Sp, z o.o, W
Żołędnicy nr 41, 63-900 Rawicz W banku PKo SA o nr: 87 1240 1747 1111 oa1o 6072 9443
z okreśIeniem tytułu Wplaty'WADIUM: ,,Rozbiórka dachóW 2 obór W Zakrzewie". oferta,
która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą Wadium, zostanie przez
zamawiającego uznana za nieważną i odrzucona.

4, Dy§pozycje W zakresie zwrotu Wadium d|a oferentóW, których ofeńy nie Zostaną i/ybrane,
zamawiający przekaże W ciąu trzech dni roboczych od daty podpisania umowy z
oferentem, którego ofeńa zo§tanie pżyjęta.

Zapytanie o ofeńę do zadaniaI
,,Rozbiórka dachóW 2 obór (z utylizacją| w zakrze\rlie" 1281202'|

NlP 639 00] 02 6.] . REGoN 1]0]a4.]]6 . PKD 0] 1] z. NlG !276026]6 . Krpital zakladowy ]3 073 600.c0 żł

PKo sA 3i ] 2.10 
jl]7 

] ] ]] 00]0,ja72 !]13

t;/
KO\A/R,..r.l,!=l.i.^



KO\A/R
HoDoWLA zARoDoWA zWlERzĄT,,zoŁĘDNlcA" sp, z o.o

ŻoŁĘDNlcA 4l 63-9oo RAWjcz
8 65 546 67 00

www.żolednica.p| . info@zolednica,pI

5. Dyspozycję W zakresie zwrotu Wadium dla oferenta, którego ofeńa zostanie Wyhrana,
zamawiający przekaże W ciągu trzech dni roboczych od daty podpisania umowy pżez
oferenta,

6, oferent, którego ofeńa zostanie uznana za najkorzystniejszą traci Wadium Wraz z odsetkami
na lzecz zamawia)ącego, jeżeli:
a) odmóWi podpisania umowy na Warunkach określonych W ofercie
b) nie Wniósł zabezpieczenia należ}łego Wykonania umowy
c) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po §tronie oferenta

7. ofedy n a leży §kład ać do 24.11 ,2021 r. do godz. 12.00
8. Termin Z^/iązania ofeńą Wynosi 14 dni roboczych, a jego bieg rczpoczyna sią wlaz z

Upł}Ąłem terminu składania ofeń

v. lnformacje dodatkowe
'], lnformacje na temat zap}.tania Uzyskać można W siedzibie oferującego
2. z wybrunym olęrcntem Zostanie zawańa umowa, której projekt stanowi załącznik (V,1MW)

3. Kontakt: 655466708, hzz(at)zolednica,pl
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