
gf HoDóWLA ŻARooowA zW ERżĄT,,zoLĘoN cA]| sp. z o.o,

OGŁOSZENlE O PRZETARGU OFERTOWYM
.a dósl.Wę t7l2022 ,,s.mo'eżdny wóż pasżowy 15 ń]"

(doslawa: do 23 02,2023 - KaMż€ 63 9.40)

l, zapyluiący: Ho,jow a Zarodowa zw erżąt _zolędńica' sp z a a z s edzibą w zaĘ.jnicy 41
63-900 Rawicz, le 655466700 hz(at)zolednica p. N]P 6990010264. zare]eslrowańa W
Re]eslrże P.żedsięborcóW pówadzońyń przez san Re]onowy Poznań NoWe lvl asto iW da W
Pożnan U, lx Wydzal Gospódarćży KRs pód nlmeleń KRs 0000064220. replezenlowa|ym
prżeżzbignewa oworeckego Pr€z€sa żauądu czeslawa Fedyka _czlonkażarządu

] żapylujący ńie sbsu]e pPyo9łoszenU prż€pisów Uslawy o zamówenach pubicznych
2 zapyl|ją.y ża1llzeqa sobe prawo do swobodńego Wybor! of€ńy. prowadżenia daszych

negoc]ac] z Wybranym of€renlami, Un]eważnenia żapylana ńiedokonania Wybor! bez

3 ogłośzen e będżie dostępne na Wzol€dnica p żakladka ,żAPYTANIA PRZETARGI'
oraz na WWW kowl,gov pl/spo k/oglosżenja_spo ek

lll. Pżedmiol żapytan ia:
1 samojeżdny wóz paśzowy o pojemności ok, 1 5 m3
2 Wymaoane param€(ry: zalącznik 1

3 Wyńao.ne Warunk do spełn en a przeż aferenta żżlacżńik 2
4 Prelelowany temin f€a] zac]i zadania| ad a2 01 2a23 do 2a 0+2a23 l
lV,Fom.,lem]niniejsceżłoźeniaofeńy:
1 oledy należy składać W forme psemnej żgodne] co do lreśc z załącznikiem 3 oraż

opisem wlasnym prżedńiolu oleny - do dnla 10.05.2a22 J dó gódz 12oQ
2 ofeńa powinna byó umiesżczońa W dwóch żamknięlych kopeltach kopeńa żewnęlrżna

Winna byc adresowana do żapltu]ącego i posadać ożńaczeńie .samojeżdny wóz
pa9żowy 47l2a22"| l kopeda Wewnętrz|a Win|a zaMćrać nazwę oferen(a, posadać
oznaaeń e . samojezd.y wóż pasżowy 411202t| óńż dapisek . N e olwielai plzed d n em
1ca5 2Q22l gadz 12

3, Dopuszcza sę możiwość pżesylania ofe za pomocą poczly eektroncznel
(hz@zolednica p) IeńaI ńala:,4712022 samojezdnywóż pasżowy"

Ą zaślrżeaany sóbie moż wośc pźy]ńowańia of€ń po Wyznaczonym lerm]nie ]eśl ne
wplyne żadna oferta luboluymane ofeńyni€ będą spelnialy WyńooÓW

r hfomacjena lemat szcżególów zapylan a Użyskaćfiożń. Ws
2 KrylelUm Wyboru ofeńy: ńajńiźsza cena przy spełnonych wym
a ż Wybranym oferentem zoslane

/d , ół. ,ż ó na lo,, polrż- ,00 000 00 / 1- 1o, /dp ,] ,-
uzyskana pzez żamawa]ącegó żgody W lome Uchwaly
(KoWR) a ewenlua]ny bmk zgody organu Wlaś.]€lskelo
wysuwanb rósżczeń wobec Żańlwiljącego puez wyłon

4 osoba konlaktowa:693 1]3 0]4 lrz(al)zoednica p

trz€ż€nem że W prżypadku
owy wchodza wżyceżdnem
od organu Właśc će skego
ne może być podslawa do
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