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DARR/76/06/09 

 
Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców pokryć dachowych. Miejsce dostawy towaru / 

świadczenia usługi: Sofia, Bułgaria. Język do komunikacji: bułgarski, angielski. 
 

DARR/77/06/09 

 

Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców środków piorących oraz artykułów gospodarstwa 
domowego. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Plovdiv, Bułgaria. Język do komunikacji: 

bułgarski, angielski. 
 

DARR/78/06/09 
 

Amerykańska (USA) firma zajmująca się dystrybucją i sprzedażą detaliczną wyrobów oświetleniowych 

poszukuje producentów / dostawców lamp i systemów oświetleniowych (energooszczędnych). Miejsce 
dostawy towaru / świadczenia usługi: Bloolfield Hills, MI - USA. Język do komunikacji: angielski. 
 

DARR/79/06/09 
 

Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców materiałów do tynkowania budynków. Miejsce 

dostawy towaru / świadczenia usługi: Zlotograd, Bułgaria. Język do komunikacji: bułgarski, angielski. 
 

DARR/80/06/09 
 

Białoruska firma zainteresowana importem dodatków zapachowych do soków i napojów 

bezalkoholowych o wszelkich zapachach: wanilia, czekolada, mleko, bazylia, truskawka itd. Miejsce 
dostawy towaru / świadczenia usługi: zgodnie z umową. Język do komunikacji: rosyjski, angielski. 
 

DARR/81/06/09 
 

Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców napojów bezalkoholowych i energetycznych. 
Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Gabrowo, Bułgaria. Język do komunikacji: bułgarski, 

angielski. 
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DARR/82/06/09 
 

Hiszpańska firma zainteresowana zakupem wózków typu "duński" do transportu kwiatów - (platforma 
z kulkami, 3 półki i 4 narożniki) wymiar standard 1350x565xh1950 (nie CC) - wykonanie elementy 

metalowe - stal cynkowana ogniowo, półki - sklejka impregnowana żywica. Firma szuka dostawcy, 

który zaoferuje dobra jakość w dobrej cenie. Język do komunikacji: hiszpański, polski. 
 

DARR/83/06/09 
 

Duńska firma poszukuje producentów / dostawców grzejników do CO na wodę. Miejsce dostawy 
towaru / świadczenia usługi: Dania. Język do komunikacji: angielski. 
 

DARR/84/06/09 
 

Niemiecka firma (dystrybutor żywności dla hoteli i gastronomii na terenie Niemiec) poszukuje 
producentów / dostawców świeżego mięsa drobiowego, indyczego i gęsiego. Miejsce dostawy towaru 

/ świadczenia usługi: Berlin, Niemcy. Język do komunikacji: niemiecki, angielski. 
 

DARR/85/06/09 
 

Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców materiałów budowlanych. Miejsce dostawy 

towaru / świadczenia usługi: Sofia, Bułgaria. Język do komunikacji: bułgarski, angielski. 
 

DARR/86/06/09 
 

Rumuńska firma produkująca chrupki kukurydziane jest zainteresowana zakupem posypek o smaku 
śmietankowym, serowym i cebulowym. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Rumunia. Język 

do komunikacji: angielski. 
 

DARR/87/06/09 
 

Rumuńska firma zajmuje się sprzedażą parkietu, paneli laminowanych, paneli podłogowych, boazerii, 

żaluzji oraz produkcją stolarki aluminiowej i stolarki PVC poszukuje producentów / dostawców okucia 
do stolarki PCV. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Rumunia. Język do komunikacji: 

angielski. 
 

DARR/88/06/09 
 

Rumuńska firma (spółka akcyjna) poszukuje producentów / dostawców profili aluminiowych, PCV i 

akcesoriów do produkcji i montażu okien. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Rumunia. 
Język do komunikacji: angielski. 
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DARR/89/06/09 
 

Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców instalacji wentylacyjnych. Miejsce dostawy 
towaru / świadczenia usługi: Asenovgrad, Bułgaria. Język do komunikacji: bułgarski, angielski. 
 

DARR/90/06/09 
 

Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców kotłów energooszczędnych. Miejsce dostawy 
towaru / świadczenia usługi: Sofia, Bułgaria. Język do komunikacji: bułgarski, 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 64 80 445 
 

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. 
 

 

 
 


