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Wykonanie linii kablowej ża§ilającej
obiekt śuszarni w Golinie Wielkiej [23/2022]

żażąd Hodow Zarodowej zW eu ąt , zołędnica sp z o,o, ż sedzjbąW Zolędncy 4] 63_900
RaWcż żaplasza do złózen a ofeńy na żadani€'Wykonane lni kablowe] ża§ a]ące] obekl
suśżań WGo neWekej30 63.940 Bojanowo'.

l. Zaprujący: Hodowa żarodowa żWierząt .Żołędnica sp ż ó ó ż siedzibą W żołędni.y 4'],
63 900 Rawcz te,655466700. N P699_00]_02_64, REGoN4]0134416 żarejestowana W
Rejesl.ze Prż€dsębiórćóW prowadzonym pżez sąd RejonowyPożnań NoWe Masto Wi]daw
Pozńańiu lX Wydżał Gospoda.cży Krajowego Rejeslru sądóWelo pód numelem KRs
0000064220 repreżenlowanyń pźezżbionewa Dwó€ckeoo Plezesa zarżąd|

] Wżaędem Żamawj.jącego jlkó śpołk] plawa lrandowego n]e ma]ązaslosowana pżepsy
o przetar§! przeprowadzanym W trybe Uslawy z dn]a 29 styczna 2004r Plawo zlńowień
plblcżnyćh(Dz |J zzaall,l\lr223 poz 1655 zpóżn zm _.ń 3)

2, oglosżenie będże doslęFne ńa @żoledńica,p zakładka .ZAPYTANIA PRżETARGI'
olaż ńa http //W.kowr,qov p/spo k /og osz€n a spól€k

3 żamawaiący żaśVzega sob]e prawo do swobodneqo Wybofu óleńy prowadż€na
dodatkowych lokowań ż olel€nlam iprawo do Uńiewlżn]ena postępowania beż podana

lll, Puedmiot żapytania:
1 V/ykoiańie ini] kablowej żas laiącej ob ekt susżarn]w Go]n e W]elk]ej80,63 9a0 Bo]ańowo

W9 zeslaw e| a rże.żowgo slańowącego z.lączn k (dostępny na WWW żo edn ca pl
zakladka ZAPYTAN A PRżETARG ')

2 Term n wykonańia zada| a: od 2aa3.2a22da3a,u2|22r

lV, Fo.ma, termin imiejsce ztoźenia ofeńv:
] ofeńy na eźy składać W formie pisemnejdo dna 01,03.2022 r dógodż ]1 00
2, oferla póWnna być !ńesżQońa Wdwóch zamknętych kopenaclr

kopeńa żewnęlrzna Winna być adresowana do żapytującegó posiadać ożnaczene
23]202] Wykonańie lńi kabiowe]]zas a]ące] obekl slszarn W GolneWielkiej80
kopena wewnętrzna - iak Wyże] oraż dopsek "Ne olwerać prz€d nniem 0].03202!r

3 ooousż.za sie móż Wóść olześvlana ofed

Ko!1/R

lrzz(al)zoledncao lal)=@

1 ofelent musi posadaóslosownelprawn]ena do Wykonywańia.obó(
2 KryledlmWybo.u olerty: cena 96% okresgwarancj 2% odroczene lemńu płatńoŚci29ń.
3 ńfórmac]e na lemal szcżególów żapylań a uzyśkać można w si€dzb e żamawiająćeqo
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Ałui nakł.dów żeaowvch
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