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Zapytanie o ofertę na:
sprzedaż 700 ton pszenicy ze zbiorów 2018 .

l, oferuiący: Hodowla zarodowa zwież ąt ,,zołędnica" sp, z o o, z s edzibą W Zołędnicy 41, 63-
900 Rawicz tel 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica,p], NlP 699-001-02-64,
zarejestrowana W Rejestże Przedsięb]orcóW prowadzonym przez sąCj Rejonowy Poznań
Nowe Miasto iWilda W PoznaniU, ]X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod
numerern KRs 0000064220, reprezentowanym pżez zbigniewa Dworeckiego - Prezesa
zalządu i Ada(|a Kośmidra - członka Zarżądu

ll. lnformacje ogólne:
1 , oferujący nię §tosuje pży zamóWieniu pzepisóW ustawy o zamóWieniach publicznych.
2, Niniejsza ofeńa opańa jest o zasady Wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks

cywilny,
3. oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego Wyboru oferty, prowadzenia dalszych

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

lll. Przedmiot oferty:
1, sp,zedaż 700 ton pszenicy ze zbiorów 2018 roku
2, Parametry: jakość konsumpcyjna lub paszowa (W zależności od zapotrzebowania

kontrahentóW - analizy W załączniku), Wilgotnośó <14,5olo, zanieazysząęnia <2o/o

3. Miejsce odbioru; Golina Wk, 80, 63-940 Bojanowo,
4. odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy,
5. Termin odebrania pzedmiotu ofeńy: V-Vl/2019 _ do uzgodnienia,

lV. Termin, miejsce złożenia i Wybór ofeńy
1, ofeńę należy złożyc W formie pisemnej,
2- ofeńa musi zawierać: cenę netto za 1t pszenicy, ilość (całosamochodowa) W t
3. ofeńy należy §kładać do dnia 15.05.2019 r. do godz. 11.00.
4. Dopuszcza §ię możliwość pżesyłania ofeń za pomocą poczty elektronicznej

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

v,/raz z upływem terminu składania ofeń,
6, zastzegamy sobie prawo do pzyjmowania ofeń po Wyznaczonym terminie, prowadzenia

da|szych negocjacjiz Wybranymi oferentami oraz możliwości Wyboru najlepszej ofeńy przed
upływem terminu składania ofeń, ze Względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną
ofeńą lub nagłe zmiany na rynku produktu,

V. lnformacje dodatkowe
1 , lnformacje na temat zapytania uzyskać można W sjedzibie oferującego.
2, z Wybranym oferentem zostanie zawańa Umowa kupna-sprzedaży,
3, osoba do kontaktu: A9ronom: 605456524, hzz(at)zolednica,pI.
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