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Zołędnica, 26.10.2018 r,

OGŁOSZEN|E O PRZETARGU OFERTOVVYM
na zadanie 14212018 ,,Przystawka do zbioru kukurydzy 8 rz. do New Holland CX8080,,

(Dostawa: do 31 .07.2019 - HZZ)

l. ZaPYtĄącY: Hodowla Zarodowa Zwieząt,,Zołędnica" Sp. z o,o. z siedzibą w żołędnicy 41,
63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466Ż02, hzz.lat7zolednica.pl, Nlp 69doo1 Ó2aą,
zarejestrowana W Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym pżez Sąd RÓjonowy poznań Nowe
Miasto iWilda w Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy (Rs poo numerem KRś oo0o064220,
rePrezentowanYm Przez Zbigniewa Dworeckieg o - prezesa Zarządu i Adama Kośmidra _
Członka Zarządu,

Il. lnformacje ogólne:
1. ZaPYtującY nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. ZaPYtującY zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych

negocjacji z wYbranYmi oferentami, uniewaznienń zapytania i niedokonania wyboru be=
podania przyczyn,

3. ogłoszenie będzie dostępne na www.zołednica.p| zakładka,,ZAPYTANIA l PRZETARGI"
oraz na http://www. kowr. oov. pl/spoIki/oq Ioszenia-spoIek,

l!l. Przedmiot zapytania :

1. PrzYstawka do zbioru kukurydzy 8 rzędowa do kombajnu New Holland cX8080
2. WYmagane Parametry: nowa, preferowana przystawka skiadana hydraulicznie
3. Termin wykonania zadaniaz do 31.07.2019 r.

lV. Forma, termin imiejsce złożeniaofeńy:
1 91"rtv należy składaó w formie pisemnej 

-do 
dnia 09.11 .2018 r. do godz. 1 1 .o0

2, oferla powinna byó umieszczona w dwóch zamkniętych kopertachl
' koPeńa zewnętrzna winna być adresowana Oo'Śprzeoającego i posiadaó oznaczenie:

,,Przystawka do zbioru kukurydzy''
' koPeńa wewnętrzna winna byÓ adresowana do Oferenta, posiadaó oznaczenie: ,,przystawkaN'§'PgIl,cl WęWllętlZlla Wlrlna oYc aoresowana do Oferenta, posiadaó oznaczenie: ,,Przystawkado zbioru kukurydzy" oraz dopisek ,,Nie otwierać pzed Óniem og.11.2018 r. godz. 11,,

ia ofert

4, ZastrzegamY sobie.możliwośó pzyjmowania ofeń po wyznaczonym terminie przyjmowania,
jeŚli nie wPłYnie żadna ofeńa lub otrzymana ofeńa(y) nie będzie s§ełniała wymogoń,

V. lnne:
1. lnformacje na temat szczegołów zapytania uzyskać mozna w siedzibie Zamawiającego
! Kryterium wyboru ofeńy: najnizsza cena, parametry progowe.
3. Zwybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.
4. osoba kontaktowa w sprawie udzielenia informacji: 605 456 524,693 113 42g,
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