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OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOIJVYM
na dostawę 82/2022,,Wóż pasżowy typu Trioliet Gigant 9oo"

(doslawa: do 3],03 2c23 - Wydańowo l )

l, żapytujący| Hodowla ż3ródóWa zweuąt Źołędnica' sp, z o o, z s]edżibą W Źołednicy 4.],
63900 Rawicż, te 655466700, hz(el)zó edn]ca p . NP 69900]0264, żareiesIrowana W
P.,ó,,że o,/FolPbo,,o^ o,onao/o, \1 D,/./ sdo Ęe]oao^} Po,nć, \o^4Vb lo ńio. ,PożaJ- Y W,dża, Uo.ood", 1Ęs ooo , a.l. , l Ę9 000006'/, O
pźeż zb 9n ewa Dwóreckieqo Prezesa zażądu czeslawa Fedyka cztanka zażąlu

1żapytu]ącynestosujeprżyogłoszenUprżepśóWusIawyó&ńóweniachpublcżnych
2 zapy|ljąc, zaslżega sóbie p€wo do swobodnelo Wyboru ofeńy. plowadżen a dalsżych

negocjac]i ż WybGńymi oferentami uniew!żniena żapyIan]! nedokonanć Wyboru 6ez

3. Zapylu]ący n e Udzea nlormaćiina tematprżebieau postępowana
,1 o!łośzene będże dosIęp.e na Wwwżoedń]ca.p zakla!]ka.ZAPYTANA lPRZETARG.

oraż na WW.koWr aov p]/spo k /o9 osz€n a spolek

lll, Pżedńiot z.pylań ia;
] Wóż paśżowy typu TriolietGi9ani 900 (preferowany)lub żbliżony pa.am.łami
2, W,l doJ " oa,JT-1 popota-oM |oośa-ó.J

0]U9eno/ó vćae ló,oućal do po,U\za.ó ępod,oaócloLol ,n,,,, D,5ó,oa"J|e,a1vĄ|ó ó.,aZodd d,oo to0320_t,

lV. Foma,lermin a ńjeisceżlożenia oferty:
] ofeny n.]eży skladaĆ W forń e p semne]do dń! 29,o?,2o22 r do godż 12 oo
2 ofena pólinna byó uńieszczona w dwóch zamknięlych kopeńaclr kop€ńa zewnętrzna

Winna być adresowana do żapylu]ącelo i posiadaó ożńaczenie ,82 2022 wóz pa;żówy
Trioliet Gigan! 9o0", a kopeńa Wewnętrżńa Wjnna byó adreśowana do oleleńta posadaa
ozńaczeni€] "82 2022 WÓz paśżóWy Trioliet Gigant 9oo'' o.aż dopisek "Ne ohłieraĆ prżed
dneń 29 a7.2022 r gódż.12'

3 Dop!_szdża się moź Wóść pżesyłania of€d za pomocą poczty elekllóniczńe]
(hżż@żoednca pl) tefiatma a: ,32l2o22Wóz pasżowy TliolielGiq.nl i)ooj'

4. zasvzegańy sobe moż Wość puyjmowan a ofeń po Wyżnacżo|ym lermn]e ]eś nie
wpłyneżdnaofeńa Ubotrzyńanaofena(y)nebędąspełniatyWymogów

r lńformeje m lemat ,deaólóW żapńan a UzyskaĆ fiożna W s edz b]e zamaw a]ąc€go
2 krylelium Wyboru ofeńy] |a]nźsZ cena pżyspełnonych paramelBch plogowńń -
3 Zwybranyfr olerenlem zos(an]ezawana lmowa
4 osoba kontaktowa:693 ] ]3 0]4;hz(al)żo edn ca pl
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