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sPEcYFlKAoJA lsToTNYcH WARUNKÓW zAMÓWlENlA i REGULAMlN
prżetargu nieog€niczonego na dośtawę rozdrabniacza bijakowego RB-P45

l. zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt ,,Żołędnica" sp, z o,o. Żołędnica 41, 63-900.Rawicz,
te|,655466700, fax655466702, hzz(at)zolednica,pl, NlP6990010264, zarejestrowana W Rejestrze
PrzedsiębiorcóW prowadzonym przez sR Pożnań-Nowe lMiasto i Wilda W Poznaniu, lX Wydział
Gospodarcży Klajowego Rejestru sądowego pod nurnerem KRs000006422o, replezentowanym
przez zbigniewa Dworeckiego - Prezesa zarządu ]Adama Kośmidra czlonka zalżądu.

ll. lnlofmacje ogólne:
1. Zamawiający nie stosuje przy żamóWieniu przepisóW uslawy o zamóWieniach publicznych,
2. Niniejsze zapytanie odbylva się W oparciu o żasady Wynikające z usta\it"y ż dnia 23 kwietnia 1964 -

Kodeks c}1'v lny,
3. zamawiający zaslżega sobie pmwo do swobodnego Wyboru ofeńy, plowadzenia da]szych negocjacji

z Wybranymi ofercntami, Unieważnienia zap}łania i niedokonania Wyboru bez podanla prżyczyn,

lll. Przedmiot zamóWienia i termin realizacii:
1, Plżedmiotem zamóWieniajest dostawa rozdrabniacza bijakowego typu RB_P45 o specyfikacji:. Wydajność dla sita 04 mm: 5-8 rh. obroty silnika 2800 obr/min. Wymiary sita 840 x 150

. Wysokość max 2565 mm. vvychw"ytywacz magnetyczny

. wibroizolator. gwaranc]a minimum 12 m-cy
2, oferent Winien żawżeć W ofercie pełnąspec}.fikację oferowanego przedmiotu:
3. opis przedmiotu zamóWienia jest dostępny W siedzibie spółki oraz drogą mailową hzz@żolednica,pl
4. Temin Wykonania przedmiolu zamóWienia: do uzgodnienia {20't8 r.)

lV.Forma, termin i mieisee złożenia ofeńy
1, Wszelkiego rodżaju ośWiadczenia, Wnioski, zawiadomienia, zap},tania, informacje itp. Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą eiektroniczną (hżz@zolednica.pl) W telminie do dnia
07.05.2018 r. do godz. {2.00,

2. ofellę na|eży złożyć W formie pisemnej, z uwzględnieniem WarunkóW określonych W dziale lll, pkt 1-2,
ofefta mus] żawielać: cenę W PLN, Warunki płatności (W tym termin płatności FV), Warunki gwarancji,
infolmację na temat serwisu,

3, oferty należy składać do dnia 08.05.2018 r. do godz. 12.00 W sekretariacie Zamawiającego,
4, ofeńa powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopeńach:

a) kopeata żewnętrżna Winna posiadać nazwę i adres oferenta
b) koperta Wewnętrzna Winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie:
ofeńa na: rozdrabniacz bijakowy RB"P45. /vie otwierać pżed dniem 08.05,2018 r, g, 12_

5 Dopuszcza się możliwość pżesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz@zolednica,pl) i/lub
faxu (65 546 67 02),

6 Termin związanja ofertą Wynosi 14 dni, a bieg terminu związania ofeńą rozpocżyna się Wlaż ż
!pływern terminu składania ofeń.

7, Zamawiający nie dopuszcza rnożliwości składania ofeń częściowych,

V. lnne informacie o przetalgu
1 , lnformacje na temat zapytania uzyskać moźna W siedzibie Zamawiającego,
2, ż oferentem który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawańa umowa,
3, osoba do kontaktu: p. Marcin Piotrowiak 65 5466708, 605456524, kontakt mailowy hzz@żolednica pi.
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