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oferujący: Hodowla zarodowa zwieżąt ,,zołędnica" sp. z o.o. z Siedzibą W Żołędnicy
41, 63-900 Rawicz, tel, 655466700, fax 655466702, hzz@zolednica,pl, NlP 699-001-02-64,
zarejestrowana W Rejestrze PęedsiębiorcóW prowadzonym przez sąd Rejonowy Poznań NoWe Miasto i Wilda W Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez zbignlewa Dworeckiego
Prezesa zażądu i Adama Kośmidra - członka zarządu.

-

ll. lnlormacje ogólne:

1. oferujący nie stosuje przy zamóWieniu przepisóW ustawy o zamóWieniach publicznych,
2, Niniejsza ofeńa oparta jest o zasady Wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks
cywjlny,

3, oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych
negocjacji z Wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty W częścilub całościi
niedokonania Wyboru bez podania przyczyn,
lI
1

Pzedmiot oferty:
, sp]zedaż 875 lon ziarna pszenicy ze zbiorów 20,17 roku
l.

2.Palamelry:załącznik+liczbaopadania4sż,z23:Nr5=260,Nr10=265,Nr15=377,Nl

20 = 374, UWAGA: próby zboża pobrano miesiąc temu,
3, Miejsce odbioru: Golina Wielka 80,63-940 Bojanowo.
4, Po stronie oferenta: odbiórtowaru.
5, Termin odebrania przedmiotu ofeńy: do uzgodnienia, nie późniejjednak niź do 31.05.20{8

r,

lV.Termin i mieisce złoźeniaofeńy
'L ofeńę należy złożycW formie pisemnej (W tym mail),
2. ofeńa musi zawierać: cenę netto za 1 t ziarna pszenicy, ilośćpszenicy W t (samochodowa),
i termin płatnościFV,
3. ofeńy należy składać do dnia 25.04.2018 r. do godz. 13.00 W siedzibie Zamawiającego,
4. Dopuszcza się możliwośćprzesyłania ofeń za pomocą poczty elektronicznej
(hzz@zolednic€.pl) i/lub faxu (65 546 67 02),
5. Termin Związania ofeńąWynosi 48 godziny, a bieg terminu związania oleftąrozpoczyna się
Wraz z Upływem terminu składania ofeń,
6, zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, prowadzenia
dalszych negocjacji z Wybranymi oferentami oraz możliwościWyboru najlepszej ofeńy przed
uŃWem terminu Składania ofert, ze Względu na możIiwy krótki okres związania otrzymaną
ofeńą lub nagłe zmiany na rynku produktu.
. lnformacie dodatkowe

zapytania Uzyskać moźna W siedzibie oferującego,
który złożynajkorzystniejszą ofeńę, zostanie zawa.ta Umowa
osoba do kontaktu: p, Marcin Piotrowiak, tel, 605 456 524,
at)zolednica,pl

1. lnformacje na temat

2.
3,

z oferentem (oferentami),
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REGoN 410134416. PKo 0141 z. NlG 0276026]6. Kapitał zakładowy ]3 073 600 00 zł
KRs 0000064220 sąd Re]ónóWy Poznań NoWeMiasloiWldaWPoznaniu WydżałxKRs
BGzBNP PAR|NAS o/ Gośtyń ul olejn cżaka7,63 300 Gostyń 1620300M5 ]]]0 0000 00233490

NlP699_001_02_64.
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