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sPEcYFlKAoJA lsToTNYcH WABUNKÓW zAMóWlENlA i REGULAM|N. .,zapytanianadostawęwyposaźeniacieletniła: 
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b_u!l!i §i'ił'i6LQO'arsawł,ai;6rxąl9ia6l,iii)ji'. illiąro..

|. zamawjający: HodoWJa Zalodowa 7wr]fżąl ,,zołędn)ca'' sp z o,o, żołędnjca 41, 63-900 Rawicż,te|655466700 fax6554667o2 r,-,a,,p,uq-i4ąrl, Nrpos§iooioźo'a, 
-rJ;,eli.oiva-a 

w ne;esLrzeP'zeds,ęb,o.ców plowadzonyn pĘa-R po.Ęi-No*ó' rrl,"i i,-: wt"j"i""i,i)na.u, lx wyoz a,uospodarczy Kra]oweqo Reiestru Sadov/ego pod 
""ń"i"r'iiSÓÓ'ÓoiO]iz2Ói l.epl.ezentowanymprzez Zbignlewa Dworecłlego - erezesa zarźądu i na"ń" r<osriji"]Ć.]o'i?"-2""oąo"

ll. lnformacje ogólne:
1 Za-nawiający 1ie slosu|e przv zamówierIU przeolsow uslawy o zaTóWeniach oubl'cżnycĘż Nrnle]sze żapytanie odbywa sie W oDan

Kooeks cywiińy, " 'uo'cl- o 7asadY WYniKaJące ż uslawy ż dr a 23 kwielnia 1964 _

3 zamaw)ający zastzeqa sob]e prawo do, *ub,"nińid";;,,-,;"; .;"'-HiJ#;li:T::'.","H#H;h:i:1?...rTlil;i1l;:ł""r"r-j
lll. Przedmiot żamóWienia i termin realizacii:], Przedrniotem zamoW]enia]est:

ffiżyBjczne, Wymiary (Lxń\ł)"Ż s"ff;;o;;:ń1'"ń'"i'r'or"ni" lo 
".t, "ieląt, 

bez Wygrodzeńb).Bu_dkidla cieląt małe typu URBAN lcloo s ż *yg;d;;;j;;i-;; *i. 
*."

Zywlczne, Wymlarv {l \WxHl ]50x,I2nyl15 crr,, oo' iałwaiejowania' l i)t ci",ąt z Wygrod7el:ami
ii#:X] ]r"Hr"r§: il, 

'lonl wryorodzenia z Lc'lwyrarl na z m,sl.i i ; w:aj,-o ze"sńczł,em,

;iTi,:!i]:""1P"T.T,'""J?i;o; ji':-,:i",::f ANIGLoos

;:.":T":r:',T 
kompatybi/ne z Wygrodzeniami do budek typu URBAN lcloo s, prefercWane

łP_o§tawa wvoosażenia cieletniiiiilii
ld{§ow,(a m|eczna typ- UHBA|{ TAXI MlLK poj 200L, napęd, qrzałka - 1szt,ffi
. Opis oterowarych Lr.uo."n l *ypirii!"n,",
:^,9:T^l*T! y PL.N, *a,unti piJinós"i'orl.es gwalancji

?jJ;iJ'-"r'fli"ł :T,"J';llll".ti"Śęp"v ń.[oińolp"Jiłi oraz orogą mailową hżz@zolednica.plT,,.rmin wykonania plzeOmiotr] zam3wii,"nij,
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llI ],],aJ 1 sżt oo io,os,zole * e szr ioi'1,os,zolo
lll,1 1,ą 1 sżt do.o,o5,20l 8, 39 szt, do 3. 05 20]8llI ],] c id) do 3l 05,2018
lll 1,2) do 31.05 2018
ll1,1,3) do 3.1,o5,2o18

lV.Fo_rma, termin i miejsce zlożenia ofeńyl, VVsże'klego lodża,u ośWiadcze-,; wnos<l, zawiaoorlen,a żapndn,a, infolrracje,lp żanawający l
11ł;2::ł7,1r::;'ł:l1plseTnie 

,ub o,oóą 
"l"łj."ić)"i ,n;ó;;Jl#rlii" te,r,r,e do.ói,a

2. ofefię r ależy zlozyc W .o| mie Disemre' ż LWzg'ędr'elierr Warulkow okles'onych W oż a|e lll, pkt 1-2
;lilj"T,;H1l;:i:"Tnę w PLN, wjru-<l pńri,""" ł* rv" i"..,.'"ijĘil'I"ul,"""l.unn, n*"'.un";,

3, ofeńy naleźy składać do dnia 23.o2.2o18 r. do godz. J1.oo W sekretariacie Zamawjającego.
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,_ęr HoDowLA zARoDowA zwlERzĄT,,ZoŁĘ DNlcA" Sp. z o.o.
Ko\ruR am żo, ĘD\lcA Z' 63 9oo RAW,CZ|€ryEri§' 8 65 546 67 0o :65 54b 67 02

7.

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 możliwośó przesyłania 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,
zarnawiający dopuszcza możliwość składania 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,
Z oferentem który złoży n aj kolz ystn iejszą ofeńę zostanie zawańa Umowa,
osoba do kontaktu: p. N4arcin Maślanka 65 5466708, 693113014, kontakt maiowy hzz@zo]ednica,pl,
Treść ogilsżen]a (,,Hodowla i chóW bydła"):
Hodowla Zarodowa Zwierząt 'Żołędnica" sp. z o,o,
Żołędnic€ 41, 63-900 Rawicz, tel, 65 546 67 00
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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NlP 699,001_02_64. REGoN 410134413. PKD 01.4] z. N]G 0276026]6. Kapiial żkładowy 13 073 600,00 żł
KRs 0000064220 sąd Re]onósry Pozn.ń - No@ Miasto Wilda W Pożnaniu Wydżał x KRs

BGŻBNP PAR|NAS o/ Goslyń u, olejn]czaka 7,63 300 Gośryń 16 2030 0045 ]]]0 0000 0023 3490
Geliń Bank Ryn€k ]6,63 900 Rawicz 931560 0013 2353 96301000 000]


