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DARR/91/07/09 

 

Chorwacka firma poszukuje partnera, który zajmuje się instalacją trawy na nawierzchniach piłkarskich 
oraz na polach golfowych. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Zagrzeb, Chorwacja. Język 

do komunikacji: chorwacki, angielski. 
 

DARR/92/07/09 

 
Rumuńska firma zajmująca się sprzedażą materiałów budowlanych i wykończeniowych poszukuje 

producentów / dostawców narzędzi budowlanych. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: 
Ploiesti, Rumunia. Język do komunikacji: rumuński, angielski. 

 
DARR/93/07/09 

 

Francuska firma zajmująca się dystrybucją sprzętu do gry w golfa szuka nowych dostawców sprzętu 
do gry w golfa, również nowych gam produktów, nowych marek, poszukuje producentów / dostawców 

kijów golfowych i innego sprzętu golfowego. Język do komunikacji: francuski. 
 

DARR/94/07/09 

 
Rumuńska firma zajmująca się sprzedażą materiałów budowlanych poszukuje producentów / 

dostawców okuć do okien i drzwi. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Bukareszt, Rumunia. 
Język do komunikacji: angielski. 

 
DARR/95/07/09 

 

Rosyjska firma nawiąże współpracę z polskimi instytucjami i organizacjami realizującymi kursy i 
szkolenia dla biznesu. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: zgodnie z umową. Język do 

komunikacji: rosyjski, angielski. 
 

DARR/96/07/09 

 
Rosyjska firma poszukuje dystrybutorów napojów bezalkoholowych, ale też innych produktów 

spożywczych. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Sankt Petersburg, Rosja. Język do 
komunikacji: rosyjski. 
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DARR/97/07/09 
 

Austriacka firma poszukuje producentów / dostawców środków opatrunkowych, podpasek, środków 
diagnostycznych, stomatologicznych. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Kufstein, Austria. 

Język do komunikacji: niemiecki. 

 
DARR/98/07/09 

 
Irańska firma zajmującą się systemami pomiarowymi i wagowymi poszukuje producentów / 

dostawców maszyn do pakowania i etykietowania. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: 

Teheran, Iran. Język do komunikacji: angielski. 
 

DARR/99/07/09 
 

Indyjska firma rozważająca założenie joint venture z polska firmą jest zainteresowana długofalową 
współpracą w zakresie dystrybucji towarów jak również koprodukcji. Poszukuje producentów / 

dystrybutorów wyrobów z marmuru. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Bedla Undajpur, 

Indie. Język do komunikacji: angielski. 
 

DARR/100/07/09 
 

Rosyjska firma prowadząca na zasadzie franczyzy sieć dyskontów "Piatioroczka" w Uljanowsku 

poszukuje producentów / dostawców towarów spożywczych. Miejsce dostawy towaru / świadczenia 
usługi: Rosja. Język do komunikacji: polski, rosyjski. 

 
DARR/101/07/09 

 

Algierska firma zainteresowana importem maszyn, urządzeń i materiałów używanych w budownictwie: 
płytek ceramicznych, armatury sanitarnej (wyposażenie łazienek, wanien, mini basenów itd.); 

kaloryferów i klimatyzatorów; specjalistycznego cementu i spoiw używanych w budownictwie 
mieszkaniowym; mebli mieszkaniowych (drzwi, okien oraz akcesoriów drewnianych); profili 

aluminiowych. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Algier, Algieria. Język do komunikacji: 
arabski. 

 

DARR/102/07/09 
 

Rosyjska firma zajmująca się świadczeniem usług transportu lądowego i rurociągowego poszukuje 
polskiej firmy chcącej skorzystać z usług związanych z transportem i spedycją różnych towarów.  

Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Rosja. Język do komunikacji: angielski, rosyjski. 
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DARR/103/07/09 
 

Białoruska firma (spółka z o.o.) poszukuje producentów / dostawców płyty pilśniowej do produkcji 
mebli. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Homel, Białoruś. Język do komunikacji: rosyjski. 

 

DARR/104/07/09 
 

Francuska firma poszukuje producentów / dostawców drzwi, okien oraz ram do nich i progów 
drzwiowych. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Francja. Język do komunikacji: francuski. 

 

DARR/105/07/09 
 

Francuska firma poszukuje w Polsce podwykonawcę, który będzie dla niej produkować jeansy na 
wymiar. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Paryż, Francja. Język do komunikacji: francuski. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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. 
 

 

 
 


