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zapytanie o ofeńę: do§tawa oprogramowania do serwera

l. zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwieżąt ,Żołędnica" Sp, z o.o, z §iedzibą W zołędnicy 41,
63-900 Rawicz, tel, 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NlP 699-001-02,64,
zaręjestrowana W Rejestże PzedsiębiorcóW prowadzonym przez sąd Rejonowy Poznań -
NoWe Miasto iWjlda W Poznaniu, lx Wydział Gospodalczy Krajowego Rejestru sądowego pod

numerem KRs 0000064220, reprezentowanym pęez zbigniewa Dworeckiego - Prezesa
ZażądU iAdama Kośmidra - członka Zaządu,

ll. lnformacje ogólne:
1 , oferujący nie stosuje przy zamóWieniU przepi§óW ustawy o zamóWieniach publicznych
2. Niniejsza ofeńa opańa jest o zasady Wynikające z Ustawy z dnia 23.04,1964 Kodeks cywilny
3. oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dal§zych

negocjacji z Wybranymi kontrahentami, unieważnienia ofeńy W części lub całości i
niedokonania Wyboru bez podania wzyczyn.

lll. Przedmiot zapytania:
,] . Dostawa oprogramowania do serwera:

A. 9EM-00652; WinSvrsTDcore 20l9 sNGL oLP 16lic NL coreLic; 2 szt.
B. R18-05768; WinsvrcAl 2019 SNGL oLP NL UsrcAL: 25 szt.
c. WinRmtDsktpsrvcscAl 20,19 SNGL oLP NL [JsrcAL: 12 szt, (lic. terminalowe)

2, opis pżedmiotu zamóWienia.jest do§tępny na WWW.zolednica,p| (ZamóWienia iPżetargi)
3, Miejsce dostawy: Żołędnica 41, 63,900 RaWicz
4, Do§tawa towaru: na koszt ipo stronie oferenta
5, Termin dostawy plzedmiotu ofeńy: 30 dni od daty zamóWienia,

lV. Termin, miejsce złożenia i Wybór ofeńy
1, ofeńę należy złożyć W formie pisemnej
2, ofeńa musi zawierac; pełną specyfikację oferowanego pzedmiotu, cenę netto W PLN,

termin płatności, termin dostawy.
3, ofeńy należy składać do dnia 17,o2,2o20 r. do godz. {1.00
4, Dopuszcza się moźliwość przesyłania ofeń za pomocą poczty elektronicznej

(hzz(at)zolednica, pl)
5. Termin związania ofeńą Wynosi 7 dni, a bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się wlaz z

upływem terminU §kładania ofeń
6- zastżegamy sobie prawo do plzyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, prowadzenia

da|szych negocjacji z Wybranymi oferentami,

V. Informacje dodatkowe
1 , lnformacje na temat zapytania uzyskać można W siedzibie oferującego
2, zamawiający nle dopuszcza moż|iwości składania ofeń częściowych iWariantowych
3, KontaktW sprawie: hzz(at)zolednica,pl, 655466700,

ża!ędnica,07 .Q2,202o
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