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Modernizacia układu zasilania w Kawczu [9/2020 interw,]

l. zapytuiący: Hodowla Zarodowa zwieżąt ,ŻoĘdnica" sp. z o.o. z siedzibą W Żolędrticy 41,
63-900 Rawicz, tel, 655466700, hzz(at)zolednica,pl, NlP 699-001-02-64, zarejestrowana W
Rejestże PrzedsiębiorcóW prowadzonym pżez sąd Rejonowy Poznań - NoWe lvliasto i Wilda W
Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRs
0000064220, reprezentowanym plzez zbigniewa Dworeckiego - Preze§a Zaządu i Adama
Kośmidra - członka Zażądu,

ll. lnformacje ogólne:
1 , zamawiający nie stosuje przy zamóWieniu pżepisów ustawy o zamóWieniach publicznych
2, zapytanie odbywa się W oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
3, Zamawiający zastżega sobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych

negocjacji z Wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania v,/yboru bez
podania pzyczyn.

lll. Przedmiot zapytania:
1. Modernizacia układu zasilania W Kawczu |9l2o2o1|. Rozdzielenie układu zasilania na dwa osobnę układy: dla zasilania obiektu oraz dla

technologii UdojU i chłodni
. pęebudowa złącza szR przy agregacie na nowe rozdzielone zasilanie
. wymiana linii napowietęnej nieizolowanej na linie zasilające izolowane

2. Dane do spolządzenia ofeńy: Wg obmiaróW Własnych, po Wizji lokalnej W obiekcie
3. Po Wykonaniu prac na|eży Wykonać niezbędne pomiary odbiorcze
4. l\riejsce realizacji: Kawcze 68, 63-940 Bojanowo
5. Kontakt W sprawie umóWienia oględzin: 693 1]3 428, 65 546 68 91
6. Termin Wykonania zadania: pilne, do Uzgodnienia (preferowane do 29.o2.2o2o),

lv. Forma, termin i mieisce złożenia ofeńy:
1. ofeńy należy składać W formie pisemnej do dnia 27.o'l,2o2o l, do godz. 1].00
2. ofeńa powinna być umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńach;

. kopeńa zewnętrzna winna być adresowana do spzedającego i posiadaó oznaczenie:
,,9/2020 Modernizacja układu za§ilania W Kawczu"

. kopeńa Wewnętrzna Winna byó adre§owana do oferenta, posiadaó oznaczenie: '9/2020Modernizacja Układu zasilania W Kawczu" oraz dopisek 'Nie otwierać pżed dniem
27 .o'1.2020 f. g. 11"

elektron3. za m
(hzz(at)zoledn ca,pl)

v. Innei
1. oferent musi posiadać stosowne uprawnienia do Wykonywania robót
2. KMerium Wyboru ofeńy: cena 98o/o, odroczenie terminu płatności (min.30dni) 2%.
3. lnformacje na temat szczegółóW zapytania uzyskać można W siedzibie Zamawiającego,
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