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Zapytanie o ofeńę na;
sprzedaż 400 ton pszenicy ze zbiorów 20l8 r

l. oferuiący: Hodowla Zarodowa Zwierząt , Zołędnica" sp z o.o. z siedzibą W Zołędnicy 41, 63-
900 Rawicz, tel, 655466700, fa\, 655466702. hzz(at)zoledn ca pl. NlP 699 001-02-64,
zarejestrowana \ł Rejesirze PrzedsiębiorcóW prowadzonym pżeż sąd R--jonowy Poznań
NoWe ivliasto iWilda W Poznaniu lX Wydział Gogpcda|cży Klajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRs 0000064220, reprezentowanym plzez Zbign ewa Dworeckiego - Plezesa
zażądu i Adama Kośmldla - Czło|ka zażądu

ll. lnformacie ogólne:
1. oferujący nie stosuje pzy zamóWieniU pzepisów ustawy o zamóWieniach publicznych.
2. Niniejsza ofeńa oparta jest o zasady Wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks

cywiIny,
3, oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych

negocjacji z Wybranymi kontrahentami, Unieważnienia ofeńy W części lub całości i
niedokonania Wyboru bez podania przyczyn.

lll. Przedmiot ofertyl
1, sprzedaż 400 ton pszenicy ze zbioróW 2018 roku
2, Parametry; jakośó konsumpcyjna lub paszowa (W zależności od zapotrzebowania

kontrahentów - analizy Q W załączniku), Wilgotność <14,5%, zanieazyszczenia <2o/a

3, Miejsce odbioru: Golina Wlk, 80, 63-940 Bojanowo,
4. odbiórtowaru: na koszt ipo stronie Nabywcy,
5, Termin odebrania pżędmiotu ofeńy; Vl/2019.

lV. Termin, miejsce zlożenia iWybór ofeńy
1 , ofeńę należy złożyć W formie pisemnej,
2, ofeńa mu§i zawierać: cenę netto za l t pszenicy, ilość (całosamochodowa) W t
3, ofeńy należy składać do dnia 29.05.20,19 r. do godz" 11,00.
4. Dopuszcza się możliwość pęesyłania ofeń za pomocą poczty eleKronicznej

(hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02),
5. Termin związania ofeńą Wynosi 48 godzin, a bieg terminu związania ofeią rozpoczyna się

Wiaz z Upływem terminU §kładania ofeń.
6, zastrzegamy sobie prawo do pżyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, prowadzenia

dalszych negocjacji z Wybranymi oferentami oraz moźliwości Wyboru najlepszej ofeńy pęed
Upływem terminu składania ofeń, ze Względu na moźliwy krótki okres związania otzymaną
ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu,

V. lnformacje dodatkowe
1 , lnformacje na temat zapytania uzyskaó można W siedzibie oferującego.
2. Zwybanym oferentem zostanie zawańa umowa kUpna-spżedaży,
3, osoba do kontaktuI Agronom: 605456524, hzz(at)zolednica,pl.
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