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ofeńa powinna być umieszczona w dwóch żamknięrych kopeńach:
a) kopeńa zewnętrzna W!nna posiadać nazwę iadres oferenta
b) kopeńa Wewnętrzna Winna być zaadresowana na adles Zamawjającego i posiadać oznaczenie:
ofeńa ł]a] dostawę Wyposażenia cielętnika. N/e otwienć pĘed dniem 23.02.2018 r. g. 11.
Dop!szcza się możliwośóprzesyłania oień za pomocą poczty elektronicznej (hżz@zo ednlca pl) i/ltlb
faxu (65 546 67 02),

Termin związania ofeńą Wynosi 14 dni, a bieg termiau zwiążania ofeńą rozpoczyna sę Wraz z
Upływem terminU składania ofeń,
7. zarnawiający dopuszcza możliwośćskładania ofeń częściowych - na grupy zadań \Ąrymien one W
lll 1,1,lub ll1.1,2, lub ll1.1 3
lnne info.macje o przetargu

lnformacje na temat zap},tania Uzyskać moźna W siedzibie Zamawiającego,
2. Z oferentem który złożyn aj kolz ystn iejszą ofeńę zostanie zawańa Umowa,
3, osoba do kontaktu: p. N4arcin Maślanka 65 5466708, 693113014, kontakt maiowy hzz@zo]ednica,pl,
4. Treśćogilsżen]a (,,Hodowla i chóW bydła"):
Hodowla Zarodowa Zwierząt
sp. z o,o,
'Żołędnica"
Żołędnic€ 41, 63-900 Rawicz, tel, 65 546 67 00
1,

zap.asza do składania ofeń na:
1) Dostawę wyposażenia cielętnika (budki)
a) BUdk duze typu URBAN lcloo XXL,9 szt,
b) Budki małe typu URBAN lcloo s zWygrodzeniami- 40 sżt,
c) Nłiski iobręcze - 80 szi,
d) Wiadra ze srnoczkiem i obręcze - 40 szt.
2) Dostawę Wyposażenia cielętnika (taxi)
Taksówka mleczna typu URBAN TAX| MILK, 200L, napęd 1szt
3) Dostawę i montaż wyposażenia cielętnika (poidła)
Poidła mrozoodpolne vpu ,,La Buvette lsobac - 5 szt.
Termin lealizacji zadań: 05/201 8.
Termin składania ofeń: do 23.02 2018. g. 11.
szczeqółowe informacje: hzz(azolednica.pl
zastrzegamy prawo do unieważnienia pżetargu beż podawania przyczyn.
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