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DARR/16/02/09 
 
Duńska firma poszukuje producentów / dostawców torebek papierowych oraz znaków drogowych i 
świetlnych. Miejsce świadczenie usługi / dostawy towaru: Dania. Język do komunikacji: duński, 
angielski.  
 
DARR/17/02/09 
 
Bułgarska firma poszukuje inwestorów w sferze elektrowni wodnych. Miejsce świadczenie usługi / 
dostawy towaru: Sofia, Bułgaria. Język do komunikacji: bułgarski, angielski.  
 

DARR/18/02/09 
 
Czeska firma poszukuje na terenie Polski producentów / dostawców materiałów tekstylnych do 
produkcji odzieŜy wieczorowej. Miejsce świadczenie usługi / dostawy towaru: Omice, Republika 
Czeska. Język do komunikacji: czeski, angielski.  
 

DARR/19/02/09 
 
Austriacka firma poszukuje producentów / dostawców oświetlenia, lamp do pomieszczeń i oświetlenia 
zewnętrznego. Język do komunikacji: niemiecki, angielski.  
 

DARR/20/02/09 
 
Austriacka firma poszukuje producentów / dostawców bukowego drewna opałowego do pizzerii 
(dostawa na paletach w ilościach: 1-3 samochody cięŜarowe na miesiąc). Język do komunikacji: 
niemiecki, angielski.  
 

DARR/21/02/09 
 
Austriacka firma poszukuje producentów / dostawców cegły szamotowej do kaflowych pieców. Miejsce 
świadczenie usługi / dostawy towaru: Austria. Język do komunikacji: niemiecki.  
 

 



 

 

Przedsięwzięcie finansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
oraz budŜetu państwa 

 

DARR/22/02/09 
 
Austriacka firma poszukuje producentów / dostawców płótna Ŝaglowego (800 gr/m2, len lub bawełna, 
bela 60 mb, próbka formatu A4). Język do komunikacji: niemiecki, angielski.  
 

DARR/23/02/09 
 
Grecka firma poszukuje producentów / dostawców farb do znakowania dróg. Miejsce świadczenie 
usługi / dostawy towaru: Grecja. Język do komunikacji: grecki, angielski.  
 

DARR/24/02/09 
 
Portugalska firma poszukuje producentów / dostawców wyrobów czekoladowych na okres świat 
wielkanocnych (słodycze, bombonierki, itp.). Język do komunikacji: polski, portugalski, angielski.  
 

DARR/25/02/09 
 
Bułgarska firma (spółka cywilna) poszukuje producentów / dostawców płótna i podramki stosowanej 
w malarstwie. Miejsce świadczenie usługi / dostawy towaru: Warna, Bułgaria. Język do komunikacji: 
bułgarski, angielski.  
 

DARR/26/02/09 
 
Południowokoreańska firma zajmująca się m.in. instalacją mikro browarów w restauracjach i 
zaopatrzeniem jednostek w sprzęt kuchenny i wyposaŜenie poszukuje producentów / dostawców 
wyrobów z porcelany (wazy, wazony, talerze, dzbanki i inne naczynia kuchenne). Miejsce świadczenie 
usługi / dostawy towaru: Korea Południowa. Język do komunikacji: koreański, angielski. UWAGA: w 
kontaktach z firmami z Republiki Korei zaleca się naleŜyte zabezpieczenie warunków płatności i 
dostaw. 
 

DARR/27/02/09 
 
Łotewska firma poszukuje partnerów w Polsce w międzynarodowym transporcie lądowym (w tym 
transporcie materiałów niebezpiecznych i wielkogabarytowych), morskim i lądowym. Miejsce 
świadczenie usługi / dostawy towaru: Unia Europejska. Język do komunikacji: rosyjski, łotewski, 
angielski. 
 

DARR/28/02/09 
 
Południowokoreańska firma poszukuje producentów / dostawców kotłów grzewczych spalających 
opiłki drzewne. Miejsce świadczenie usługi / dostawy towaru: Korea Południowa. Język do 
komunikacji: angielski. UWAGA: w kontaktach z firmami z Republiki Korei zaleca się naleŜyte 
zabezpieczenie warunków płatności i dostaw. 
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DARR/29/02/09 
 
Indyjska firma poszukuje producentów / dostawców części zamiennych do traktorów oraz innych 
pojazdów specjalnych. Miejsce świadczenie usługi / dostawy towaru: Ludhiana, Indie. Język do 
komunikacji: angielski.  
 
DARR/30/02/09 
 
Duńska firma poszukuje producentów / dostawców porcelany stołowej i uŜytkowej (wazony, 
świeczniki, itp.). Miejsce świadczenie usługi / dostawy towaru: Dania. Język do komunikacji: angielski.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowane oferty gospodarcze pochodzą z bazy Komisji Europejskiej – Bussines Cooperation 
Database, zasobów Ministerstwa Gospodarki, ambasad RP, bilateralnych izb gospodarczych        

oraz innych powszechnie dostępnych baz kooperacyjnych. 
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem danych adresowych podmiotów prezentujących swoje oferty / zapytania 
ofertowe proszone są o przesłanie numeru referencyjnego oferty / zapytania ofertowego na adres: 

tomasz.pajak@darr.pl lub faksem na numer: 074 888 09 23 
 

Dane adresowe przekazywane są bezpłatne. Jednocześnie informujemy, iŜ zabrania się odpłatnego 
przekazywania zapytań ofertowych / ofert osobą trzecim oraz innych działań mających na celu osiągnięcie zysku. 
 

 

 
 


