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HoDoWLA zARoDoWA zwlERzAr,,ŻoŁĘDNlcA" sp. z o.o,
ZoŁĘDNlcA .1] 63 9oo RAln] cż

8 65 546 67 00

Żołęd| ca 21 .a4 2a21 l

oferta na sprzedaż krów rasy HF - Wybrakowane - do uboju

l. oferuiący: Hodowla Zarodowa Zwierząt .,Zolędnica" Sp, z o,o, z siedzibą W Zolędnicy 41, 63-
900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica,pl, NlP 699-001-02-64, zarejestrowana W
Rejestrze PrzedsiębiorcóW prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - NoWe Miasto i Wilda W
Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRs
0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa DWoreckiego - Prezesa zaządu.

ll. lnformacje 09óIne:
1, oferujący nie stosu]e przy zamóWieniu przepisóW ustawy o ZarnóW eniach pL]blicżnych
2, Nin e]sza ofefta opańa jest o zasady Wynika]ące z ustawy z dn a 23 04 T 964 Kodeks cyw ny
3 oferujący zaskzega sobie prawo do swobodnego Wyboru oferty, prowadżenia dalsżych

negocjacj z Wybranym kontrahentarn, un]eważnenla ofeńy W części lub calości i
niedokonania Wyboru beż póda. a pżycżyn.

lll. Przedmiot oleńy:
1, sprzedaz króW Wybrakowanych, rasa pHF odm ana cżarno b]ala
2, N,4ie]sce odb oru HZZ,,Ża!ędnica" sp.zaa
3, odb ór towaru: na koszt i po Stronie Nab}.łcy
4 Terrn n odebrania p.zedm otu ofeńy: do uzgodnienia,

lV. Termin i mieisce złożenia ofeńy
1. oIeńą na|eży złożyć W fofmie pisemnej
2. of9ńa musi zawierać|

. cenę netto za 1 kg żywej wagiW klasie l, ll, illl

. warunki płatności: termin płatności do l4 dni (preferowana przedpłata}
3. oferty należy składać do dnia 26.a4.2021 f. da oodz. 11 .0o W siedzibie Zamawiającego,
4. Dopuszcza się możliwość prze§yłania ofeń za pomocą poczty elektronicznei

(hzz@zolednica.pl)
5. Telmin związania ofeńą Wynosi 72 godziny, a bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się

Wraz z upł}wem terminU składania ofeń
6. zastzegamy sobie prawo do plzyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, prowadzenia

dalszych negocjacji z Wybranymi oferentami oraz możliwości Wyboru najlepszej ofeńy przed
upływem terminu składania ofeń, ze Względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną
ofeńą lub nagłe zmiany na rynku produktu

V, lnformacje dodatkowe
1, Jnforrnacje na temat żapytan a użyskac można W s edż b e oferującego
2, Z oferenten,] (oferentarn ), który ZłoZy najkorzystn e]sza, ofeńę, zostan e zawańa umowa
3. osoba do kontaktu: GłóWny Hodowca, teL 6931 1 3014, hzz(at)zo]ed n ca. pl
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