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oGŁoszENlE
o przetargu na wykonanie frezowania 1ooo m'

posadzki belonowej w oboże w Golinie Wielkiej

l, zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt ,,zołędnica" sp. z o.o. z siędzibąw zołędn cy 41,
63-900 Rawicz, te|.655466700, fax 655466702, hzz@zolednica,pl, NlP6990010264,
zalejestlowana W Rejestrze PrzedsiębiorcóW prowadzonym przez sąd Rejonowy Poznań -

NoWe Miasto iWilda W Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRs 0000064220, reprezentowanym przez zbigniewa Dworeckiego - Prezesa
zalządu i Adańa Kośmidra - członka Zarządu,

ll. lnformacje o9ólne
1 - Zamawiający nie stosuje przy zamóWieniu przepisóW Ustavvry o zamóWien iach publicznych,
2, Niniejsze zapytanie odbywa się W oparciu o zasady Wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia

,1 964 - Kodeks cywilny.
3, Zamawiający zastrzega sobie prawo

negocjacji z vvybranymi oferentami,
podania przyczyn,

lll. Przedmiot zamóWienia itermin realizacii
1, Przedmiotem ZamóWienia jest wykonanie nacięcia 1000 m' posadzki betonowei w

oborże w Golinie Wielkiej 80, 63-940 Bojanowo.
2, Głębokośó frezu - dostosowany do WarunkóW posadzki, min, 0,6 cm,
3. Termin \Ąykonania przedmiotu zamóWienia: do 3'1,03,20'I8 r,

lV. Forma, termin i miejsce zlożenia ofeńy.
,I- Wszelkiego rodzajU ośWiadczenia, Wnioski, zawi3domienia, zapytania, informacje itp.

zarnawiąący i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (hzz@zolednica,pl)
W terminie do dnia 06,03,2018 r, do godz,12,00,

2, ofeńę należy złożyć W formie pisemnej (dopuszcza|na forma elektroniczna - mail), z
Uwzględnieniem WarunkóW określonych W dziale lll. pkt 1, ofeńa musi zawierać: cenę
zakupu W PLN, Warunki Ńtności (W tym termin płainości FV), Warunki gwarancji,

3, ofeńy na]eży składać do dnia 07,03,2018 r, do godz. 12.00 W sekleiadacie Zamawiającego,
4. ofeńa powinna być umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńach:

a) kopeńa zewnętrzna Winna posiadać nazwę i adres oferenta,
b) kopeńa Wewnęirzna Winna być zaad.esowana na ad^les Zamawiającego i posiadać
oznaczenie: ofeńa na: nawkonanie frezowania 1000 m' posadzki betonowei W oborze
w Golinie Wlk, /ttie otwierać przed dniem 07.03,2018 r, do godz, 12.

+ lnfo@:oloclnica.p|' . www.kowr.9ov.pI

do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych
unieważnienia zapyiania i niedokonania \łyboru bez

za pomocą poczty elektronicznej

związania ofeńą rozpoczyna się Wraz z

5, Dopuszcza się rnożliwość przesłania ofeń
(hzz@zolednica-pl) i/lub faxu (65 546 67 02),

6, Termin związania ofeńą Wynosi 7 dni, a bieg terminu
upływem terminu składania ofeń,

7, Zamawiający nie dopu§zcza możliwości składania ofeń częściowych olaz WaHantowych
V. |nne informacje o przetargu
1, lnformacje na temat Zapytania Uzyskaó mozna W Siedzibie zamawiającego,
2, osoba do kontaktu: p, Marcin Maślanka 65 5466708, hzz@zolednica,pl,

NlP 699,00],02_64. REGoN 410]34416. PKD 0],4] ż. NlG 0276026]€ . Kapitał zakł.dowy 13 073 600.00 żł
KRs 0000064220 sąd Re]ónowy Poznań - No@ M]asto iWilda w Pożnaniu Wydz ał x KRs
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