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Sierakowo, 01.03.2011 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 

 W związku z realizowaniem przez naszą firmę projektu pt. „Nowe technologie 

w tłoczeniu oleju podstawą rozwoju firmy Ferrpol” współfinansowanym przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4 – 4.1 zwracam się z zapytaniem na 

wykonanie badań rynków wg poniższych kryteriów: 

Założenia: 

1. Rynki: polski, niemiecki, czeski, słowacki, francuski, państwa skandynawskie. 

2. Branża: rolnictwo. 

3. Produkt: prasa do rzepaku.  

Urządzenie służące do wyciskania oleju z rzepaku. W wyniku tego procesu 

powstaje olej (może być sprzedawany do rafinerii jako składnik biopaliw) oraz 

makuchy (wykorzystywane w paszach dla zwierząt). 

4. Analiza powinna zawierać informacje o: 

a. wielkości rynku i jego potencjale, 

b. strukturze sprzedaży, 

c. cenach, 

d. sieci dystrybucji, 

e. najważniejszych imprezach targowych. 
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Kryteria: 

• cena – czym niższa cena tym więcej punktów – waga 80 %   

• czas dostawy – czym krótszy okres tym więcej punktów – waga 20%  

Proszę o przesłanie oferty do 07.04.2011 do godziny 12.00 na adres email:  

s.becelewski@ferrpol.com.pl, nr faxu; 0048-65-546-26-47 lub dostarczenie do 

siedziby firmy Ferrpol Bracia Matuszewscy Sp. z o.o. 63-900 Rawicz Sierakowo ul. 

Poznańska 3. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Sławomir Becelewski 


