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OGŁOSZENlE O

Żołędnica, 13.o4.20l8 r.

PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ

l. spżedający: Hodowla zarodowa zwieżąt ,,Żołędnica" sp. z o.o. z siedzibą w żołędnicy
41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz@zolednica,pl, NlP 6990010264,
zarejestrowana W Rejestrze PrzedsiębiorcóW prowadzonym przez sąd Rejonowy Poznań
Nowe lvliasto iWilda W Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy KRs pod numerem KRs
0000064220, reprezentowanym pżez zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu iAdama
Kośmidra - członka zarządu.

ll. lnlormacie ogólne:
1, oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisóW Ustawy o zamóWieniach pUblicznych,
2. zamawi{ący zastrzega sobie prawo do swobodnego Wyboru oferty, prowadzenia dal§zych

negocjacji z Wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania Wyboru bez
podania pżyczyn,

3, ogłoszenie będzie dostępne na u4Młź9]c.od9a.p! ; http://WWW.kowr,qoV,pl/spolki/oq|oszenia-
spolek ; https://WWW,olx,pllofeńV/uzvtkownildrrvz/ oraz W siedzibie spółki,

lll. Pżedmiot sprzedaży:
1, sprzedaż pojazdu marki VoLKSWAGEN GoLF lV, 1,9 TDi, 2002 r., ok.330 tys km.
2, Wycena przedmiotu sprzedaży stanowi załącznik do ogłoszenia - dostępna będzie na

WWW.zolednica_pl
3, cena minimalna ofeńy: 3.900,00 zł brutto.
4, oferty poniżejceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

lV.Forma, termin i mieisce złożenia oferty
1, ofeńę należy złożyć W formie pisemnej,
2, oferty należy składaó do dnia 30.04.2018 r. do godz. 12.00.
3, ofeńa powinna byó umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńach:
. kopeńa zewnetlzna winna być adresowana do sprzedającego i posiadać oznaczenie:

,,ofeńa na poiazd vW GoLF",
. kopeńa wewnetrzna winna być adresowana do oferenta, posiadać oznaczenie: "ofeńa na

poiazd VW GoLF" oraz dopisek ,,Nie otwierać przed dniem 30,04.2o18l. godz. 12."
4, Dopuszcza się także możliwość pzesylania ofeń za pomocą poczty elekt.onicznei

(hzz@zolednica.pl} i/lub faxu (65 546 67 02} oraz poplzez konto oferenta na pońalu
oLx.

v. lnne warunki przetargu
1 , lnformacje na temat szczegółóW zapytania uzyskać można W siedzibie Zamawiającego,
2, Kryterium Wyboru oferty: najwyższa cena (waga 100%)
3, sprzedający Wystawia FV,
4, Pojazd można oglądać W miejscowości zakrzewo 53, 63-910 Miejska Górka - W dni robocze,

od 9, 8 do 14 - po Wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu-
5, osoba do kontaktu: p, Henryk Franciszkiewicz 65 546 67 28, hzz@zolednica,Dl
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