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Krasne dnia 1 8.06.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stadnina Koni ,,Krasne'' Sp. Z o.o. w Krasnem Zaprasza do zŁożzenia ofeĘ na usługę:

POBRANIE PROB GLEBOWYCH wraz z ana|izą.

I. Zapytujący: Stadnina Koni ,,K.rasne'' Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem, 06-408 Krasne

ul. Mickiewicza36, tel.(23)6710085, e-mail: s9klętana1@StaślnlqqkląsnącgĘ0.p-!,

NIP : 5 ó6- 1 0-0 1 - 86 t, KRS : 00000 4597 9, reprezentow ana przez Prezesa Zarz4du

Wiesława Kołakowskiego.

II. Informacje ogólne:

1. Zapytujący nie stosuje prz! zamowieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Niniejsze zapytante ofęrtowe oparte jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia

1964- Kodeks Cywilny.

3. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych

negocjacji z wybranymi kontrahentami, uniewtznienia oferty i niedokonania wyboru bez

podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

1. Pobranie prób glebo!\ych (P, K, Mg, pH, za-wartośc substancji organicznych,

oznaczenie azotttmineralnego) wraz zich anal'iz4 oraz udostępnienie wyników w

wersji mapowej i xls.

2. Opracowanie planu azotowego.

3. Próby naleĘ pobraó z areału ok. 600 ha.
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IV. Wymagania:

l ' Tęrmin rozpoczęcia pobierania prob po 30.07.2020r,

2. Termin płatności: 60 dni (preferowany).

V. Termin i miejsce złoż.enia oferty:

1. ofertę na|eĘ złoĘĆ, w formie pisemnej - dopuszcza się mozliwośó przestania ofęrt za

pomo cą po cńy elektronicznej sękl91anf@;l4lrrinakrasne. com. p | - w temacie wpi suj ąc

,oPróby glebowe''

2. oferta musi zawierać informację o proponowanej cenie za 1 próbkę (złlnetto)'

3. oferty na|eĘ składaó do dnia 14 |ipca 2019 roku do godziny 15:00.

4. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia

dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz mozliwość wyboru najlepszej oferty.

VI. Informacje dodatkowe:

1. Informacje na temat zapytaniauzyskaó moŻna w siedzibie oferujqcego, tel' 604 439 924'

REGON: 1301952L8 NIP: 566-10-01-861

Wysokość kapitatu zaktadowego 5.936'700 zt.

Sqd Rejonowy d|a M. st' Warszawa Wydział X|V KRS: 0000045979

Bank Spółdzie|czy w Przasnyszu 7089f4 0007 0030 0752 2003 0001.


