25-08-2014
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 9/2014 z dnia 28.07.2014r. z naszą firmą Winnicą Baniewice Sp. z
o.o. Sp. k. skontaktowały się drogą telefoniczną z prośbą o złożenie przez nas oficjalnego zapytania
ofertowego trzy firmy:
Donau Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Regułach ul. Bodycha 73, 05-816, NIP: 5220100396.
Polygen Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100, NIP: 6311036322.
Metrohm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia ul. Centralna 27, 05-816, NIP: 5213542992.
Poza wymienionymi firmami nie zgłosiły się już żadne inne.
W związku z tym w dniu 4.08.2014r. złożyliśmy osobiście do trzech powyższych firm zapytania
ofertowe.
W dniu 11.08.2014r. odebraliśmy osobiście od powyższych firm trzy oferty.
Przy wyborze ofert kierowano się w 100% ceną.
Najkorzystniejsza okazała się oferta z firmy Donau Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Regułach k.
Warszawy.
In reply to our announcement no 9/2014 of 28.07.2014, our company, Winnica Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k., was contacted by phone by the following three companies, asking us for delivery of an official
inquiry:
Donau Lab Sp. z o.o., having their registered office in Reguły, Poland, ul. Bodycha 73, 05-816, NIP:
5220100396
Polygen Sp. z o.o., having their registered office in Gliwice, Poland, ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100,
NIP: 6311036322.
Metrohm Sp. z o.o., having their registered office in Opacz-Kolonia, Poland, ul. Centralna 27,
05-816, NIP: 5213542992.
Apart from the above companies no other company contacted us.
Therefore, in day 4.08.2014 we addressed our inquiries to those companies.
On 11.08.2014, we received their offers personally.
Upon selecting the best tender, we considered the prices in 100%.
The offer submitted by Donau Lab Sp. z o.o. of Reguły, Poland, turned out to be the best.

28-07-2014
Ogłoszenie nr 9/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baniewicach nr 4 ogłasza konkurs ofert na zakup
urządzenia do laboratorium do analizy wina Wineflow w ramach inwestycji pt.: „Utworzenie
przetwórni wina gronowego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających zastosowanie
innowacji technologicznych wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu na potrzeby przetwórni”.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to 100% cena.
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej.
Końcowy termin składania ofert to 18.08.2014r.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod numerem tel.: +48 608 618 868.
Announcement no 9/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k., having its registered office in Baniewice nr 4, has the pleasure to
announce a tender for purchase of laboratory apparatus for analyzing wine Wineflow within a
project called „Creation of a grape wine processing plant by purchase of state-of-the-art machines,
making it possible to implement technological innovations, along with adaptation of the existing
structure to the processing plant requirements”.
The criterion for selection of the best tender is the price in 100%.
Please submit your tenders in writing.
The final deadline for the submittance is 18.08.2014.
All detailed information will be given to you at the telephone number: +48 608 618 868.

21-07-2014
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 8/2014 z dnia 1.07.2014r. z naszą firmą Winnicą Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k. skontaktowały się drogą telefoniczną z prośbą o złożenie przez nas oficjalnego zapytania
ofertowego trzy firmy:
Andbud FBU Andrzej Chodorowski z siedzibą w Trzebiatowie ul. Torowa 27, 72-320, NIP:
8571209447.
"Contract" Piotr Susło w siedzibą w Szczecinie ul. Kwiatów Polskich 29, 71-499, NIP: 8521618327.
P.H.U. Dawex Paweł Szlijan z siedzibą w Lipniku, ul. Lipnik 2D, 73-110, NIP: 8541712578.
Poza wymienionymi firmami nie zgłosiły się już żadne inne.
W związku z tym w dniu 7.07.2014r. złożyliśmy osobiście do trzech powyższych firm zapytania
ofertowe.
W dniu 14.07.2014r. odebraliśmy osobiście od powyższych firm trzy oferty.
Przy wyborze ofert kierowano się w 100% ceną.
Najkorzystniejsza okazała się oferta z firmy Andbud FBU Andrzej Chodorowski z siedzibą w
Trzebiatowie.
In reply to our announcement no 8/2014 of 1.07.2014, our company, Winnica Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k., was contacted by phone by the following three companies, asking us for delivery of an official
inquiry:
Andbud FBU Andrzej Chodorowski, having their registered office in Trzebiatów, Poland, ul. Torowa
27, 72-320, NIP:8571209447.
"Contract" Piotr Susło, having their registered office in Szczecin, Poland, ul. Kwiatów Polskich 29, 71499, NIP: 8521618327.
P.H.U. Dawex Paweł Szlijan, having their registered office in Lipnik, Poland, ul. Lipnik 2D, 73-110, NIP:
8541712578.
Apart from the above companies no other company contacted us.
Therefore, in day 7.07.2014 we addressed our inquiries to those companies.
On 14.07.2014, we received their offers personally.
Upon selecting the best tender, we considered the prices in 100%.
The offer submitted by Andbud FBU Andrzej Chodorowski of Trzebiatów, Poland, turned out to be
the best.

21-07-2014
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 7/2014 z dnia 1.07.2014r. z naszą firmą Winnicą Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k. skontaktowały się drogą telefoniczną z prośbą o złożenie przez nas oficjalnego zapytania
ofertowego trzy firmy:
Andbud FBU Andrzej Chodorowski z siedzibą w Trzebiatowie ul. Torowa 27, 72-320, NIP: 8571209447
FHU "Hydraulicy” z siedzibą w Nowogardzie ul. Glicko 3, 72-200, NIP: 8561603562.
"Contract" Piotr Susło w siedzibą w Szczecinie ul. Kwiatów Polskich 29, 71-499, NIP: 8521618327.
Poza wymienionymi firmami nie zgłosiły się już żadne inne.
W związku z tym w dniu 7.07.2014r. złożyliśmy osobiście do trzech powyższych firm zapytania
ofertowe.
W dniu 14.07.2014r. odebraliśmy osobiście od powyższych firm trzy oferty.
Przy wyborze ofert kierowano się w 100% ceną.
Najkorzystniejsza okazała się oferta z firmy Andbud FBU Andrzej Chodorowski z siedzibą w
Trzebiatowie.
In reply to our announcement no 7/2014 of 1.07.2014, our company, Winnica Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k., was contacted by phone by the following three companies, asking us for delivery of an official
inquiry:
Andbud FBU Andrzej Chodorowski, having their registered office in Trzebiatów, Poland, ul. Torowa
27, 72-320, NIP: 8571209447.
FHU "Hydraulicy", having their registered office in Nowogard, Poland, ul. Glicko 3, 72-200, NIP:
8561603562.
"Contract" Piotr Susło, having their registered office in Szczecin, Poland, ul. Kwiatów Polskich 29, 71499, NIP: 8521618327.
Apart from the above companies no other company contacted us.
Therefore, in day 7.07.2014 we addressed our inquiries to those companies.
On 14.07.2014, we received their offers personally.
Upon selecting the best tender, we considered the prices in 100%.
The offer submitted by Andbud FBU Andrzej Chodorowski of Trzebiatów, Poland, turned out to be
the best.

21-07-2014
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 6/2014 z dnia 1.07.2014r. z naszą firmą Winnicą Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k. skontaktowały się drogą telefoniczną z prośbą o złożenie przez nas oficjalnego zapytania
ofertowego trzy firmy:
Andbud FBU Andrzej Chodorowski z siedzibą w Trzebiatowie ul. Torowa 27, 72-320, NIP: 8571209447
MK S.C. Raciborski, Rączka z siedzibą w Szczecinie ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 14, NIP:
8512163229.
"Contract" Piotr Susło w siedzibą w Szczecinie ul. Kwiatów Polskich 29, 71-499, NIP: 8521618327.
Poza wymienionymi firmami nie zgłosiły się już żadne inne.
W związku z tym w dniu 7.07.2014r. złożyliśmy osobiście do trzech powyższych firm zapytania
ofertowe.
W dniu 14.07.2014r. odebraliśmy osobiście od powyższych firm trzy oferty.
Przy wyborze ofert kierowano się w 100% ceną.
Najkorzystniejsza okazała się oferta z firmy Andbud FBU Andrzej Chodorowski z siedzibą w
Trzebiatowie.
In reply to our announcement no 6/2014 of 1.07.2014, our company, Winnica Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k., was contacted by phone by the following three companies, asking us for delivery of an official
inquiry:
Andbud FBU Andrzej Chodorowski, having their registered office in Trzebiatów, Poland, ul. Torowa
27, 72-320, NIP: 8571209447.
MK S.C. Raciborski, Rączka, having their registered office in Szczecin, Poland, ul. Michała Kleofasa
Ogińskiego 14, NIP: 8512163229.
"Contract" Piotr Susło, having their registered office in Szczecin, Poland, ul. Kwiatów Polskich 29, 71499, NIP: 8521618327.
Apart from the above companies no other company contacted us.
Therefore, in day 7.07.2014 we addressed our inquiries to those companies.
On 14.07.2014, we received their offers personally.
Upon selecting the best tender, we considered the prices in 100%.
The offer submitted by Andbud FBU Andrzej Chodorowski of Trzebiatów, Poland, turned out to be
the best.

21-07-2014
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 5/2014 z dnia 23.06.2014r. z naszą firmą Winnicą Baniewice Sp. z
o.o. Sp. k. skontaktowały się drogą telefoniczną z prośbą o złożenie przez nas oficjalnego zapytania
ofertowego trzy firmy:
ASL Elektrotechnik GmbH z siedzibą w Walluf w Niemczech, Mühlstraße 106, 65396.
Reinhardt Kellereibedarf GmbH z siedzibą w Deidesheim w Niemczech, Am Bahnhof 2,
67146.
WTG – Wine Technology GmbH z siedzibą w Trittenheim w Niemczech, Moselstraße 9, 954349.
Poza wymienionymi firmami nie zgłosiły się już żadne inne.
W związku z tym w dniu 1.07.2014r. złożyliśmy osobiście do trzech powyższych firm zapytania
ofertowe.
W dniu 10.07.2014r. odebraliśmy osobiście od powyższych firm trzy oferty.
Przy wyborze ofert kierowano się w 100% ceną.
Najkorzystniejsza okazała się oferta z firmy ASL Elektrotechnik GmbH z siedzibą w Walluf w
Niemczech.
In reply to our announcement no 5/2014 of 23.06.2014, our company, Winnica Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k., was contacted by phone by the following three companies, asking us for delivery of an official
inquiry:
ASL Elektrotechnik GmbH, having their registered office in Walluf, Germany, Mühlstraße 106,
65396.
Reinhardt Kellereibedarf GmbH, having their registered office in Deidesheim, Germany, Am Bahnhof
2, 67146.
WTG – Wine Technology GmbH, having their registered office in Trittenheim, Germany, Moselstraße
9, 54349.
Apart from the above companies no other company contacted us.
Therefore, in day 1.07.2014 we addressed our inquiries to those companies.
On 10.07.2014, we received their offers personally.
Upon selecting the best tender, we considered the prices in 100%.
The offer submitted by ASL Elektrotechnik GmbH of Walluf, Germany, turned out to be the best.

1-07-2014
Ogłoszenie nr 8/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baniewicach nr 4 ogłasza konkurs ofert dotyczący
robót instalacyjno-elektrycznych w pomieszczeniach produkcyjnych w ramach inwestycji pt.:
„Utworzenie przetwórni wina gronowego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających
zastosowanie innowacji technologicznych wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu na potrzeby
przetwórni”.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to 100% cena.
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej.
Końcowy termin składania ofert to 14.07.2014r..
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod numerem tel.: +48 608 618 868.
Announcement no 8/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k., having its registered office in Baniewice nr 4, has the pleasure to
announce a tender of installation and electrical works in the production rooms within a project called
„Creation of a grape wine processing plant by purchase of state-of-the-art machines, making it
possible to implement technological innovations, along with adaptation of the existing structure to
the processing plant requirements”.
The criterion for selection of the best tender is the price in 100%.
Please submit your tenders in writing.
The final deadline for the submittance is 14.07.2014.
All detailed information will be given to you at the telephone number: +48 608 618 868.

1-07-2014
Ogłoszenie nr 7/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baniewicach nr 4 ogłasza konkurs ofert dotyczący
zakupu ogrzewania olejowego z kotłownią w pomieszczeniach produkcyjnych w ramach inwestycji
pt.: „Utworzenie przetwórni wina gronowego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń
umożliwiających zastosowanie innowacji technologicznych wraz z przystosowaniem istniejącego
obiektu na potrzeby przetwórni”.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to 100% cena.
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej.
Końcowy termin składania ofert to 14.07.2014r..
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod numerem tel.: +48 608 618 868.
Announcement no 7/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k., having its registered office in Baniewice nr 4, has the pleasure to
announce a tender for purchase of heating oil with boiler room for the production rooms within a
project called „Creation of a grape wine processing plant by purchase of state-of-the-art machines,
making it possible to implement technological innovations, along with adaptation of the existing
structure to the processing plant requirements”.
The criterion for selection of the best tender is the price in 100%.
Please submit your tenders in writing.
The final deadline for the submittance is 14.07.2014.
All detailed information will be given to you at the telephone number: +48 608 618 868.

1-07-2014
Ogłoszenie nr 6/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baniewicach nr 4 ogłasza konkurs ofert dotyczący
zakupu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach produkcyjnych w ramach
inwestycji pt.: „Utworzenie przetwórni wina gronowego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń
umożliwiających zastosowanie innowacji technologicznych wraz z przystosowaniem istniejącego
obiektu na potrzeby przetwórni”.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to 100% cena.
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej.
Końcowy termin składania ofert to 14.07.2014r..
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod numerem tel.: +48 608 618 868.
Announcement no 6/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k., having its registered office in Baniewice nr 4, has the pleasure to
announce a tender for purchase of natural and mechanical ventilation for the production rooms
within a project called „Creation of a grape wine processing plant by purchase of state-of-the-art
machines, making it possible to implement technological innovations, along with adaptation of the
existing structure to the processing plant requirements”.
The criterion for selection of the best tender is the price in 100%.
Please submit your tenders in writing.
The final deadline for the submittance is 14.07.2014.
All detailed information will be given to you at the telephone number: +48 608 618 868.

23-06-2014
Ogłoszenie nr 5/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baniewicach nr 4 ogłasza konkurs ofert na zakup
urządzenia chłodzącego albo ogrzewającego do produkcji wina MCK 361 w ramach inwestycji pt.:
„Utworzenie przetwórni wina gronowego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających
zastosowanie innowacji technologicznych wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu na potrzeby
przetwórni”.
Końcowy termin składania ofert to 11.07.2014r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to 100% cena.
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod numerem tel.: +48 608 618 868.
Announcement no 5/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k., having its registered office in Baniewice nr 4, has the pleasure to
announce a tender for purchase of cooling and heating unit MCK 361 within a project called
„Creation of a grape wine processing plant by purchase of state-of-the-art machines, making it
possible to implement technological innovations, along with adaptation of the existing structure to
the processing plant requirements”.
The final deadline for the submittance is 11.07.2014.
The criterion for selection of the best tender is the price in 100%.
Please submit your tenders in writing.
All detailed information will be given to you at the telephone number: +48 608 618 868.

3-03-2014
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 4/2014 z dnia 10.02.2014r. z naszą firmą Winnicą Baniewice Sp. z
o.o. Sp. k. skontaktowały się drogą telefoniczną z prośbą o złożenie przez nas oficjalnego zapytania
ofertowego trzy firmy:
Richard Wagner GmbH z siedzibą w Alzey w Niemczech, Albiger Straße 17, 55232.
g.fra Handelsvertretung z siedzibą w Geisenheim w Niemczech, Am Rosengärtchen 8, D-65366.
Roland Hlavac, technischer Kundendienst für Kellereimaschinen, Inh. Markus Hlavac e.K. z siedzibą w
Kirchheimbolanden, Morschheimer Str. 17, 67292.
Poza wymienionymi firmami nie zgłosiły się już żadne inne.
W związku z tym w dniu 13.02.2014r. złożyliśmy osobiście do trzech powyższych firm zapytania
ofertowe.
W dniu 14.02.2014r. odebraliśmy osobiście od powyższych firm trzy oferty.
Przy wyborze ofert kierowano się w 100% ceną.
Najkorzystniejsza okazała się oferta z firmy Richard Wagner GmbH z siedzibą w Alzey w Niemczech.
In reply to our announcement no 4/2014 of 10.02.2014, our company, Winnica Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k., was contacted by phone by the following three companies, asking us for delivery of an official
inquiry:
Richard Wagner GmbH, having their registered office in Alzey, Germany, Albiger Straße 17, 55232.
g.fra Handelsvertretung, having their registered office in Geisenheim, Germany, Am Rosengärtchen 8
D-65366.
Roland Hlavac, technischer Kundendienst für Kellereimaschinen, Inh. Markus Hlavac e.K., having their
registered office in Kirchheimbolanden, Germany, Morschheimer Str. 17, 67292.
Apart from the above companies no other company contacted us.
Therefore, in day 13.02.2014 we addressed our inquiries to those companies.
On 14.02.2014, we received their offers personally.
Upon selecting the best tender, we considered the prices in 100%.
The offer submitted by Richard Wagner GmbH of Alzey, Germany, turned out to be the best.

3-03-2014
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 3/2014 z dnia 10.02.2014r. z naszą firmą Winnicą Baniewice Sp. z
o.o. Sp. k. skontaktowały się drogą telefoniczną z prośbą o złożenie przez nas oficjalnego zapytania
ofertowego trzy firmy:
Willmes GmbH z siedzibą w Lorsch w Niemczech, In der Dieterswiese 8, 64653.
Carl Hoffmann Landmaschinen-Fachbetrieb GmbH z siedzibą w Piesport w Niemczech, Bahnhofstraße
32, 54498.
Richard Wagner GmbH z siedzibą w Alzey w Niemczech, Albiger Straße 17, 55232.
Poza wymienionymi firmami nie zgłosiły się już żadne inne.
W związku z tym w dniu 17.02.2014r. złożyliśmy osobiście do trzech powyższych firm zapytania
ofertowe.
W dniu 18.02.2014r. odebraliśmy osobiście od powyższych firm trzy oferty.
Przy wyborze ofert kierowano się w 100% ceną.
Najkorzystniejsza okazała się oferta z firmy Willmes GmbH z siedzibą w Lorsch w Niemczech.
In reply to our announcement no 3/2014 of 10.02.2014, our company, Winnica Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k., was contacted by phone by the following three companies, asking us for delivery of an official
inquiry:
Willmes GmbH, having their registered office in Lorsch, Germany, In der Dieterswiese 8,
64653.
Carl Hoffmann Landmaschinen-Fachbetrieb GmbH, having their registered office in Piesport,
Germany, Bahnhofstraße 32, 54498.
Richard Wagner GmbH, having their registered office in Alzey, Germany, Albiger Straße 17, 55232.
Apart from the above companies no other company contacted us.
Therefore, in day 17.02.2014 we addressed our inquiries to those companies.
On 18.02.2014, we received their offers personally.
Upon selecting the best tender, we considered the prices in 100%.
The offer submitted by Willmes GmbH of Lorsch, Germany, turned out to be the best.

3-03-2014
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 2/2014 z dnia 10.02.2014r. z naszą firmą Winnicą Baniewice Sp. z
o.o. Sp. k. skontaktowały się drogą telefoniczną z prośbą o złożenie przez nas oficjalnego zapytania
ofertowego trzy firmy:
Clemens GmbH z siedzibą w Wittlich w Niemczech, Rudolf-Diesel Str.8, 54516.
Reinhardt Kellereibedarf GmbH z siedzibą w Deidesheim w Niemczech, Am Bahnhof 2, 67146.
Landtechnik & Metallbau oHG Wonnegau z siedzibą w Osthofen w Niemczech, An der Lehmgrube 4,
67574.
Poza wymienionymi firmami nie zgłosiły się już żadne inne.
W związku z tym w dniu 19.02.2014r. złożyliśmy osobiście do trzech powyższych firm zapytania
ofertowe.
W dniu 20.02.2014r. odebraliśmy osobiście od powyższych firm trzy oferty.
Przy wyborze ofert kierowano się w 100% ceną.
Najkorzystniejsza okazała się oferta z firmy Clemens GmbH z siedzibą w Wittlich w Niemczech.
In reply to our announcement no 2/2014 of 10.02.2014, our company, Winnica Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k., was contacted by phone by the following three companies, asking us for delivery of an official
inquiry:
Clemens GmbH, having their registered office in Wittlich, Germany, Rudolf-Diesel Str. 8, 54516.
Reinhardt Kellereibedarf GmbH, having their registered office in Deidesheim, Germany, Am Bahnhof
2, 67146.
Landtechnik & Metallbau oHG Wonnegau, having their registered office in Osthofen, Germany, An
der Lehmgrube 4, 67574.
Apart from the above companies no other company contacted us.
Therefore, in day 19.02.2014 we addressed our inquiries to those companies.
On 20.02.2014, we received their offers personally.
Upon selecting the best tender, we considered the prices in 100%.
The offer submitted by Clemens GmbH of Wittlich, Germany, turned out to be the best.

20-02-2014
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2014 z dnia 27.01.2014r. z naszą firmą Winnicą Baniewice Sp. z
o.o. Sp. k. skontaktowały się drogą telefoniczną z prośbą o złożenie przez nas oficjalnego zapytania
ofertowego trzy firmy:
Bucher Vaslin S.A. z siedzibą w Chalonnes sur Loire we Francji, Rue Gaston Bernier, BP 70028.
Clemens GmbH z siedzibą w Wittlich w Niemczech, Rudolf-Diesel Str. 8, 54516.
Richard Wagner GmbH z siedzibą w Alzey w Niemczech, Albiger Straße 17, 55232.
Poza wymienionymi firmami nie zgłosiły się już żadne inne.
W związku z tym w dniach 3-4.02.2014r. złożyliśmy osobiście do trzech powyższych firm zapytania
ofertowe.
W dniu 6.02.2014r. odebraliśmy osobiście od powyższych firm trzy oferty.
Przy wyborze ofert kierowano się w 100% ceną.
Najkorzystniejsza okazała się oferta z firmy Bucher Vaslin S.A z siedzibą w Chalonnes sur Loire we
Francji.
In reply to our announcement no 1/2014 of 27.01.2014, our company, Winnica Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k., was contacted by phone by the following three companies, asking us for delivery of an official
inquiry:
Bucher Vaslin S.A., having their registered office in Chalonnes sur Loire, France, Rue Gaston Bernier,
BP 70028.
Clemens GmbH, having their registered office in Wittlich, Germany, Rudolf-Diesel Str. 8, 54516.
Richard Wagner GmbH, having their registered office in Alzey, Germany, Albiger Straße 17,
55232.
Apart from the above companies no other company contacted us.
Therefore,

in

days

3-4.02.2014,

we

addressed

our

inquiries

to

those

companies.

On 6.02.2014, we received their offers personally.
Upon selecting the best tender, we considered the prices in 100%.
The offer submitted by Bucher Vaslin S.A of Chalonnes sur Loire, France, turned out to be the best.

10-02-2014
Ogłoszenie nr 4/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baniewicach nr 4 ogłasza konkurs ofert na zakup
taśmociągu do transportu winogron ze stali nierdzewnej z wyposażeniem zakończonego młynkiem
walcowym, zakupu pompy ślimakowej do odszypułkowanych winogron wraz z wyposażeniem,
zakupu 2 szt. pompy wirnikowej z wyposażeniem, zakupu pompy ślimakowej do wina wraz z
wyposażeniem w ramach inwestycji pt.: „Utworzenie przetwórni wina gronowego poprzez zakup
nowoczesnych urządzeń umożliwiających zastosowanie innowacji technologicznych wraz z
przystosowaniem istniejącego obiektu na potrzeby przetwórni”.
Końcowy termin składania ofert to 20.02.2014r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to 100% cena.
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod numerem tel.: +48 608 618 868.
Announcement no 4/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k., having its registered office in Baniewice nr 4, has the pleasure to
announce a tender for purchase of: conveyor belt for transporting grapes ended with cylindrical
grinder with equipment, eccentric screw pump for promotion of deberried grapes with equipment,
2 pcs. of impeller pumps with equipment, eccentric screw pump fot promotion of wine with
equipment within a project called „Creation of a grape wine processing plant by purchase of state-ofthe-art machines, making it possible to implement technological innovations, along with adaptation
of the existing structure to the processing plant requirements”.
The criterion for selection of the best tender is the price in 100%.
Please submit your tenders in writing.
The final deadline for the submittance is 20.02.2014.
All detailed information will be given to you at the telephone number: +48 608 618 868.

10-02-2014
Ogłoszenie nr 3/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baniewicach nr 4 ogłasza konkurs ofert na zakup
prasy do winogron z wyposażeniem Merlin Plus+4300 w ramach inwestycji pt.: „Utworzenie
przetwórni wina gronowego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających zastosowanie
innowacji technologicznych wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu na potrzeby przetwórni”.
Końcowy termin składania ofert to 20.02.2014r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to 100% cena.
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod numerem tel.: +48 608 618 868.
Announcement no 3/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k., having its registered office in Baniewice nr 4, has the pleasure to
announce a tender for purchase of Merlin Plus+4300 pneumatic grape press with equipment within a
project called „Creation of a grape wine processing plant by purchase of state-of-the-art machines,
making it possible to implement technological innovations, along with adaptation of the existing
structure to the processing plant requirements”.
The criterion for selection of the best tender is the price in 100%.
Please submit your tenders in writing.
The final deadline for the submittance is 20.02.2014.
All detailed information will be given to you at the telephone number: +48 608 618 868.

10-02-2014
Ogłoszenie nr 2/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baniewicach nr 4 ogłasza konkurs ofert na zakup kadzi
z wyposażeniem w ilości 38 szt. w ramach inwestycji pt.: „Utworzenie przetwórni wina gronowego
poprzez zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających zastosowanie innowacji technologicznych
wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu na potrzeby przetwórni”.
Końcowy termin składania ofert to 20.02.2014r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to 100% cena.
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod numerem tel.: +48 608 618 868.
Announcement no 2/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k., having its registered office in Baniewice nr 4, has the pleasure to
announce a tender for purchase of 38 pcs. of tanks within a project called „Creation of a grape wine
processing plant by purchase of state-of-the-art machines, making it possible to implement
technological innovations, along with adaptation of the existing structure to the processing plant
requirements”.
The criterion for selection of the best tender is the price in 100%.
Please submit your tenders in writing.
The final deadline for the submittance is 20.02.2014.
All detailed information will be given to you at the telephone number: +48 608 618 868.

27-01-2014
Ogłoszenie nr 1/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baniewicach nr 4 ogłasza konkurs ofert na zakup
odszypułkowarki na wózku ze stali nierdzewnej Delta Oscillys 100 oraz zakup filtra przepływowokrzyżowego z akcesoriami do filtracji osadu z moszczu Flavy FX2 w ramach inwestycji pt.:
„Utworzenie przetwórni wina gronowego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających
zastosowanie innowacji technologicznych wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu na potrzeby
przetwórni”.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to 100% cena.
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej.
Końcowy termin składania ofert to 12.02.2014r.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod numerem tel.: +48 608 618 868.
Announcement no 1/2014
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k., having its registered office in Baniewice nr 4, has the pleasure to
announce a tender for purchase of: "Cross-flow filter for juice lees Flavy FX2" and "Destemmer at
pendulum swing Delta Oscillys 100" within a project called „Creation of a grape wine processing plant
by purchase of state-of-the-art machines, making it possible to implement technological innovations,
along with adaptation of the existing structure to the processing plant requirements”.
The criterion for selection of the best tender is the price in 100%.
Please submit your tenders in writing.
The final deadline for the submittance is 12.02.2014.
All detailed information will be given to you at the telephone number: +48 608 618 868.

28-01-2013
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2013 z dnia 7.01.2013r. z naszą firmą Winnicą Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k. skontaktowały się drogą telefoniczną z prośbą o złożenie przez nas oficjalnego zapytania
ofertowego trzy firmy:
Andbud FBU Andrzej Chodorowski z siedzibą w Trzebiatowie ul. Torowa 27, 72-320, NIP:
8571209447.
"Contract" Piotr Susło w siedzibą w Szczecinie ul. Kwiatów Polskich 29, 71-499, NIP: 8521618327.
P.H.U. Dawex Paweł Szlijan z siedzibą w Lipniku, ul. Lipnik 2D, 73-110, NIP: 8541712578.
Poza wymienionymi firmami nie zgłosiły się już żadne inne.
W związku z tym w dniu 14.01.2013r. złożyliśmy osobiście do trzech powyższych firm zapytania
ofertowe.
W dniu 18.01.2013r. odebraliśmy osobiście od powyższych firm trzy oferty.
Przy wyborze ofert kierowano się w 100% ceną.
Najkorzystniejsza okazała się oferta z firmy Andbud FBU Andrzej Chodorowski z siedzibą w
Trzebiatowie.
In reply to our announcement no 1/2013 of 7.01.2013, our company, Winnica Baniewice Sp. z o.o.
Sp. k., was contacted by phone by the following three companies, asking us for delivery of an official
inquiry:
Andbud FBU Andrzej Chodorowski, having their registered office in Trzebiatów, Poland, ul. Torowa
27, 72-320, NIP: 8571209447.
"Contract" Piotr Susło, having their registered office in Szczecin, Poland, ul. Kwiatów Polskich 29,
71-499, NIP: 8521618327.
P.H.U. Dawex Paweł Szlijan, having their registered office in Lipnik, Poland, ul. Lipnik 2D, 73-110, NIP:
8541712578.
Apart from the above companies no other company contacted us.
Therefore, in day 14.01.2013, we addressed our inquiries to those companies.
On 18.01.2013, we received their offers personally.
Upon selecting the best tender, we considered the prices in 100%.
The offer submitted by Andbud FBU Andrzej Chodorowski of Trzebiatów, Poland, turned out to be
the best.

7-01-2013
Ogłoszenie nr 1/2013
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baniewicach nr 4 ogłasza konkurs ofert dotyczący
robót budowlano-remontowych z zakresu podbicia i wykonania fundamentów, w tym robót
przygotowawczych i zabezpieczających w ramach inwestycji pt.: „Utworzenie przetwórni wina
gronowego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających zastosowanie innowacji
technologicznych wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu na potrzeby przetwórni”.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to 100% cena.
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej.
Końcowy termin składania ofert to 21.01.2013r..
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod numerem tel.: +48 608 618 868.
Announcement no 1/2013
Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k., having its registered office in Baniewice nr 4, has the pleasure to
announce a tender for the construction and renovation of the instep and performance of
foundations, including the preparatory and safety work within a project called „Creation of a grape
wine processing plant by purchase of state-of-the-art machines, making it possible to implement
technological innovations, along with adaptation of the existing structure to the processing plant
requirements”.
The criterion for selection of the best tender is the price in 100%.
Please submit your tenders in writing.
The final deadline for the submittance is 21.01.2013
All detailed information will be given to you at the telephone number: +48 608 618 868.

