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DARR/31/03/09 
 

Fińska firma poszukuje producentów z branży papierniczej (notesy, notatniki, zeszyty itd.). Miejsce 
dostawy towaru / świadczenia usługi: Finlandia. Język do komunikacji: fiński, angielski. 

 

DARR/32/03/09 
 

Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców folii izolacyjnej do krycia dachów. Miejsce 
dostawy towaru / świadczenia usługi: Sofia, Bułgaria. Język do komunikacji: bułgarski, angielski. 

 
DARR/33/03/09 

 

Rumuńska firma zajmując się importem drzew, krzewów, roślin ozdobnych i artykułów ogrodniczych 
poszukuje producentów / dostawców roślin ozdobnych. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: 

Rumunia. Język do komunikacji: angielski. 
 

DARR/34/03/09 

 
Chorwacka firma poszukuje producentów / dostawców maszyn do obróbki styropianu. Firma jest 

zainteresowana zakupem maszyn, które dają możliwość obróbki w trzech wymiarach. Miejsce dostawy 
towaru / świadczenia usługi: Chorwacja. Język do komunikacji: chorwacki. 

 
DARR/35/03/09 

 

Chorwacka firma poszukuje partnera w celu dofinansowania produkcji i serwisu samolotów oraz 
organizacji lotniska w mieście Čazma. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Čazma, 

Chorwacja. Język do komunikacji: chorwacki. 
 

DARR/36/03/09 

 
Fińska firma poszukuje dystrybutorów, hurtowni artykułów i akcesoriów oświetleniowych. Miejsce 

dostawy towaru / świadczenia usługi: Finlandia. Język do komunikacji: fiński, angielski. 
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DARR/37/03/09 

 
Rumuńska firma poszukuje producentów / dostawców konfekcji i bielizny damskiej. Miejsce dostawy 

towaru / świadczenia usługi: Rumunia. Język do komunikacji: angielski. 

 
DARR/38/03/09 

 
Rumuńska firma poszukuje producentów / dostawców ciasta mrożonego, warzyw mrożonych i lodów. 

Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Bukareszt, Rumunia. Język do komunikacji: angielski. 

 
DARR/39/03/09 

 
Rumuńska firma poszukuje producentów / dostawców kosmetyków do pielęgnacji skóry. Miejsce 

dostawy towaru / świadczenia usługi: Rumunia. Język do komunikacji: angielski. 
 

DARR/40/03/09 

 
Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców folii nylonowej budowlanej zabezpieczającej (4 x 

5 m - 5/10 mikrona). Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Sofia, Bułgaria. Język do 
komunikacji: bułgarski, angielski. 

 

DARR/41/03/09 
 

Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców plastikowych spłuczek WC. Miejsce dostawy 
towaru / świadczenia usługi: Sofia, Bułgaria. Język do komunikacji: bułgarski, angielski. 

 

DARR/42/03/09 
 

Rumuński importer, poszukuje producentów / dostawców bielizny, rajstop, odzieży dla kobiet w ciąży i 
artykułów dla dzieci. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Bukareszt, Rumunia. Język do 

komunikacji: angielski. 
 

DARR/43/03/09 

 
Chorwacka firma zajmuje się wyposażaniem hoteli i restauracji. Zainteresowana jest producentami / 

dostawami naczyń porcelanowych dla hoteli i restauracji, szkła gospodarczego, sztućców, pościeli 
hotelowej i nakryć tekstylnych do restauracji hotelowych (obrusy, serwetki). Miejsce dostawy towaru / 

świadczenia usługi: Split, Chorwacja. Język do komunikacji: chorwacki. 
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DARR/44/03/09 

 
Bośniacka firma zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z producentami mebli do restauracji, 

zwłaszcza stołów i krzeseł drewnianych. Możliwa także kooperacja, dostawy drewna z Bośni i 

Hercegowiny do produkcji w/w stołów i krzeseł, a także możliwe dostawy elementów w/w wyrobów do 
montażu w Bośni i Hercegowinie. Język do komunikacji: angielski. 

 
DARR/45/03/09 

 

Właściciele apartamentów Villa „Dragica&Ivo” zainteresowani są zakupem łodzi motorowych do 
przewozu 4-10 osób. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Chorwacja. Język do komunikacji: 

chorwacki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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, iż zabrania się odpłatnego 

przekazywania zapytań ofertowych / ofert osobą trzecim oraz innych działań mających na celu osiągnięcie zysku. 
 

 

 
 


