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zapytanie o ofeńę na: sprzedaż 450 ton zepaku ze zbioróW 2018 r.

l. oferuiący; Hodowla zarodowa zwieżąt 'ŻoĘdnica" sp. z o,o. z siedzibą W Żołędnicy 41
63-900 Rawicz, tel, 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NlP 699-001-02-64,
zar9jestrowana W Rejestże PrzedsiębiorcóW prowadzonym pżez sąd Rejonowy Poznań -
NoWe Miasto iWilda W Poznaniu, lx Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod
numerem KRS 0000064220, reprezentowanym pEez zbigniewa Dworeckiego - Prezese
ZaęądU iAdama Kośmidra - członka zażądU.

ll, lnformacie ogólne:
1 , oferujący nie stosuje pży zamóWieniu plzepisóW ustawy o zamóWieniach publicznych.
2, Niniejsza ofeńa opańa jest o zasady Wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks

cywilny,
3, oferujący zastżega 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 ofeńy:
1. spłzedaż 450 ton .żepaku oz, (+/- 5 %) ze zbioróW 2018 roku
2, Parametry: Wilgotność7y§, zanieczyszczenia do 2o/o

3, Miej§ce odbioru; Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo,
4, odbiórtowaru: na koszt ipo stronie Nabywcy,
5, Termin odebrania pvedmiotu ofeńy: Vl-Vll/2019

lV" Termin i mi9i§ce zlożenia oferty
1. ofeńę na|eży złożyć W formie pisemnej (mai|)
2, ofeńa musi zawierać: cenę netto za ,| t rzepaku, ilość (całosamochodowa} W t
3. ofeńy należY składaó do dnia 31.05.2019 r. do godz. {3.00.
4. Dopuszcza się moźliwość pżesyłania ofeń za pomocą poczty e|eKronicznej

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

Wraz z Upływem terminu składania ofeń,
6, Zastrzegamy sobie prawo do plzyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, prowadzeni3

da|szych negocjacji z Wybranymi oferentami oraz możliwości Wyboru najlepszej ofeńy plzed
upływem terminu składania ofert, ze Względu na możliwy krótki okres związania otlzymaną
ofeńą lub nagłe zmiany na rynku produKu,

V. lnformacje dodatkowe
1, lnformacje na temat zapytania uzyskać można W siedzibie oferującego
2, z Wybranym oferentem zo§tanie zawańa umowa kUpna-spvedaży,
3, osoba do kontaktu: Agronom: 605456524, hzz(at)zolednica_pl,
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