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Żołędnica, 01.06.2018 r.

OGŁOSZENlE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA oDBlóR oDPADóW oD Hzz ,,żoŁĘDNlcA"

l. Podmiot| Hodowla zarodowa zwielząt ,,Żolędnica" sp. z o.o. z siedzibąW Żołędnicy 41,
63-900 Rawicz, tel, 655466700, fax 655466702, hzz@zolednica,pl, NlP 6990010264,
zarejestrowana W Rejestze Pżedsiębiorców prowadzonym pżez Sąd Rejonowy Poznań
NoWe Mia§to i Wilda W Poznaniu, lx Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000064220, reprezentowanym plzez zbilniewa Dworeckiego - Prezesa Zażądu i Adama
Kośmidra - członka Zarżądu,

ll. |nformacje ogólne:
1, Zamawiający nie stosUje pży zamóWieniu pżepisóW ustavvy o zamówieniach publicznych,
2, Niniejsze zapytanie odbywa się W oparciu o zasady Wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 - Kodeks cywilny,
3. zamawiąący zastrzega sobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych

negocjacji z Wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania Wyboru bez
podania pzyczyn.

ll|. prźedmiot zaptrtania i termin realizacji
1, Pżedmiotem zamóWienia jest odbiór odpadóW Wytwarzanych W społce odbiór odpadóW

Wymienionych W załącznlku, z lokalizacji
. 63-900: Zołędnica nr41 (siedziba), nr42 (gosp,)
.63-910: Zakżewo nr 58 (ferma), nr 53 (Warsztat)
. 63-940| Kawcze nr62 (gosp,), GolinaWknr80 (gosp-), Wydańowo ll (gosp,)

2, Mile Widziane ofeńy kompleksowe, Dopuszczalne ofeńy tylko na grupy odpadóW.
3, Kańy pzekazania odpadu muszą być Wystawiane z chwilą odbioru odpadu.
4, Podmiot składający ofertę musi być kwalifikowanym odbiorcą odpadóW i posiadać stosowne

pozwolenia do Wykonania pżedmiotu Umowy, wydane przez Właściwe użędy ijednostki
samożądowe, odbiorca pżedstawi w/w dokumenty na każde źądanie oraz niezwłocznie i

bez Wezwania powiadomi WytWórcę o ewentualnych zmianach W tym zakresie,
5, Z Wybranym oferentem zostanie zawarta umowa na odbiór odpadów, Wzór Umowy stanowi

załącznik.
6, strony umowy mogą proponowaó dokonanie zmian W cenniku W formie pisemnej, z

zachowaniem okresu karencyjnego.
7, Gotowość oferenta do odbioru odpadóW - od 06/2018
lV.Forma, termin i mieisce złożenia oferty
1 , ofeńę należy złożyć W formie pisemnej do dnia ,l1.06.2018 r, do godz, 12,00,
2, ofeńa musi zawierać cenę za dany odpad (Wymienione W załączniku) oraz ewentualny opis

Współpracy,
3, ofeńa powinna być umieszczona W dwóch zamkniętych kopeńachI

. kopeńa zewnetrzna winna być adre§owana do spżedającego i po§iadać oznaczenie:
,,ofeńa na odbiór odpadóW",

. kopeńa wewnetrżna winna być adresowana do oferenia, posiadać oznaczenie: ,,oferta
na odbiór odpadóW" oraz dopisek ,,Nie otwierać pżed dniem 11.06_2018l_ godz_ 12."

4, DoPuszcza się możliwość prze§yłania ofeń poczĘ elektroniczną (hzz@zolednica.pl)
i/|ub faxem (65 546 67 02)

V. lnne warunki przetargu
1, lnformacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można W siedzibie Zamawiającego,
2, Kontakt W sprawie: 655ł66709, hzz@zolednica-d.
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