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Zapytanie ofertowe

Stadnina Koni ,,Krasne,, Sp. zo.o.zaprasza do składania ofert cenowych na omłot rzepaku z

sieczkarniq izbói bez sieczkarniw 2020 roku.

t. Zapytujący: Stadnina Koni ,,Krasne,, Sp. z o.o. z siedzibq w Krasnem ul. Mickiewicza36,

06-408 Krasne, tel.(23)6710085, e-mail: sekretariat@stadninakrasne.com.pl ,

NlP 566-10-o1.861, KRs 0000045979, reprezentowana przez Prezesa Zarzqdu Wiesława

Kotakowskiego.

ll. lnformacje ogólne:

1. Zapytujqcy nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikajqce z ustawy z dnia 23 kwietnia L964_ Kodeks

Cywilny.

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

negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części Iub całości i

niedokonania wyboru bez podania przYczyn.

IIl. Przedmiot zapytania:

1-. Wykonanie usługi omłotu na powierzchni okoto 200 ha (+/.2o%).

2. Miejsce ustugi : Krasne, Szczuki, Starki

3. Termin płatności: 3I.10.2o2or.

4. Wymagania:
* termin wykonania ustugi: zbiory f)for.
* reakcja na dyspozycję usługobiorcy (te|efonicznie najpóźniej 1.2 h przed wykonaniem).

lV. Termin i miejsce złożenia oferty:

1. ofertę na|eży z|oiyć w formie pisemnej osobiście w sekretariacie |ub poczta na adres

Stadnina Koni ,,Krasne" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne w zaklejonej kopercie

z napisem ,,oferta omtotów,,,,- dopuszcza się możliwość przestania oferty

za pomoca poczty elektron icznej sekreta riat@stad n ina krasne.com. pl

2. oferta na ustugę wykonania omłotów musi zawierać informacje o:
* informację o usługodawcy,
* markę, rodzaj i rok produkcji kombajnu oraz szerokość hedera,
x warunki udzie|onej gwarancji na wykonanie usługi (ciqgłość rea|izowanej usługi-

preferowane posiadanie drugiego kombajnu ),



* cenę netto omtotu 1 ha z użyciem pa|iwa usługodawcy.

3' oferty na|eży składać do dnia 26 czerwca 2020 roku do godz.15:00.

4. Termin zwiqzania ofertq wynosi min' 10 dni, a bieg zwiqzania ofertq rozpoczyna się

wraz z chwi|q jej ztożenia.

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

dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.

V. lnformacje dodatkowe:
1. Informacje na temat zapytania ofertowego uzyskać można w siedzibie oferujqcego Iub

telefonicznie - 604 439 9f4.


