
           

Ogłoszenie 

o przeprowadzeniu targów otwartych celem budowy stałej „scieżki huculskiej” dla potrzeb 

seminariów i zbadania wydajności roboczej koni we wsi Holubyne rejonu Swalawskiego 

obwodu zakarpackiego za środki międzynarodowej pomocy technicznej w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dla realizacji 

projektu IPBU.03.01.00-18-751/11-00 „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum 

Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” 

 

1. Zleceniodawca: 

1.1. Nazwa: Naukowo-produkcyjna asocjacja „Plemkonecentr”. 

1.2. Numer identyfikacyjny JEDRPOU: 31298741.  

1.3. Siedziba: obwód zakarpacki, rejon Swalawski, wieś Holubyne, 735Е.  

1.4. Konto zleceniodawcy: 26005112809001.  

1.5. Urzędnicy zleceniodawcy, mający pełnomocnictwo do relacji z uczestnikami (nazwisko, imię, 

stanowisko i adres, numer telefonu i faksu z zaznaczaniem kodu międzymiastowego łączności 

telefonicznej, e-mail): Kemeniasz Iwan - przewodniczący komitetu ds przetargu, zastępca 

przewodniczącego naukowo-produkcyjnej asocjacji „Plemkonecentr”, obwód zakarpacki, rejon 

Swalawski, Holubyne-1, sanatorium Kwitka Polonyny, korpus 4, pok.6; Holowacz Mirosława - 

sekretarz komitetu ds przetargu, zootechnik-selekcjoner Naukowo-produkcyjnej asocjacji 

„Plemkonecentr”, obwód zakarpacki, rejon Swalawski, Holubyne-1, sanatorium Kwitka Polonyny, 

korpus 4, pok.6, tel. +38097 503 19 51, e-mail: nva_plemkonecentr@ukr.net. 

1.6. Główny dysponent kosztów (pełna nazwa i numer identyfikacji JEDRPOU): Naukowo-produkcyjna 

asocjacja „Plemkonecentr”, numer JEDRPOU: 31298741. 

2. Źródło finansowania zakupu: środki otrzymane z Europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 

w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 celem realizacji 

projektu IPBU.03.01.00-18-751/11-00 „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji 

Konia Huculskiego”. 

3. Adres strony internetowej Pełnomocnej instytucji, na którym rozmieszcza się informację o zakupie: 

www.tender.me.gov.ua. 

4. Adres strony internetowej, na której zleceniodawca dodatkowo rozmieszcza informacja o zakupie (w 

razie obecności): http://www.huculy-polska-ukraina.eu/. 

5. Informacja o przedmiocie zakupu: 

5.1. Tytuł przedmiotu zakupu: budownictwo stałej „scieżki huculskiej” dla potrzeb seminariów i zbadania 

wydajności roboczej koni we wsi Holubyne rejonu Swalawskiego, obwodu zakarpackiego.  

5.2. Ilość towarów albo zasięg wykonania prac czy świadczenia usług: budownictwo stałej „ścieżki 

huculskiej” dla potrzeb seminariów i zbadania wydajności roboczej koni odpowiedniej do Zadania 

Technicznego określonego w dokumentacji konkursowej z przetargów. 

5.3. Miejsce dostawy towarów, wykonania prac czy świadczenia usług: obwód zakarpacki, rejon 

Swalawski, wieś Holubyne. 



5.4. Termin dostawy towarów, wykonania prac, świadczenia usług: listopad  2013 roku – grudzień 2013 

roku.  

6. Miejsce otrzymania dokumentacji przetargu: obwód zakarpacki, rejon Swalawski, Holubyne, 

sanatorium Kwitka Plonyny, korpus 4, pok.6.  

7. Zabezpieczenie propozycji przetargowych:  

7.1. Rozmiar: 1% od wnioskowanej przez uczestnika kwoty wykonania prac. 

7.2.  Rodzaj: gwarancja bankowa. 

7.3. Umowy złożenia: odpowiednio do ust. 3 art. 24 ustawy Ukrainy „O przeprowadzeniu zakupów  

państwowych”, termin działania zabezpieczenia propozycji przetargowych 60 dni.  

8. Przedstawienie propozycji przetargowych: 

8.1. Miejsce: obwód zakarpacki, rejon Swalawski, Holubyne, sanatorium Kwitka Plonyny, korpus 4, 

pok.6.  

8.2. Termin: 07 listopada 2013 roku, do godz. 11.00  

9. Otwarcie propozycji przetargowych: 

9.1. Miejsce: obwód zakarpacki, rejon Swalawski, Holubyne, sanatorium Kwitka Plonyny, korpus 4, 

pok.6.  

9.2. Data:07 listopada 2013 roku. 

9.3.  Czas:  o godz. 14.00.  

10. Informacja dodatkowa: w sprawach otrzymania dokumentacji przetargowej zwracać się drogą 

telefoniczną tel. +38097 503 19 51 albo listową: obwód zakarpacki, rejon Swalawski, Holubyne, 

sanatorium Kwitka Plonyny, korpus 4, pok.6. Wymagania kwalifikacyjne do wykonawców ustalają 

się odpowiednio do ustawy Ukrainy „O przeprowadzeniu zakupów państwowych” z dnia 01 czerwca 

2010 roku Nr. 2289-VI. 

 

 

Przewodniczący komitetu ds przetargowych, 

zastępca przewodniczącego  

naukowo-produkcyjnej asocjacji 
„Plemkonecentr”         I. Kemeniasz 

 

*Za treść danego dokumentu odpowiada wyłącznie NPA „Plemkonecentr” i on w żadnym razie nie może 

być rozpatrywany jako oficjalne stanowisko Unii Europejskiej. 

 


