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DARR/106/08/09 

 
Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców bojlerów. Miejsce dostawy towaru / świadczenia 

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

DARR/107/08/09 

 
Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców ręcznych narzędzi ogrodowych. Miejsce dostawy 

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

DARR/108/08/09 
 

Koreańska (Korea Płd.) firma zajmująca się m.in. sprowadzaniem i dystrybucją ekologicznych 

artykułów biurowych poszukuje producentów / dostawców tablic ekologicznych i markerów. Miejsce 
dostawy towaru / świadczenia usługi: Korea Południowa. Język do komunikacji: angielski. 

 
DARR/109/08/09 

 

Portugalska firma (spółka akcyjna) poszukuje producentów / dostawców kapusty oraz nasion kapusty. 
Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Vila do Conde, Portugalia. Język do komunikacji: 

portugalski, angielski. 
 

DARR/110/08/09 
 

Koreańska (Korea Płd.) firma zajmująca się m.in. sprowadzaniem i dystrybucją artykułów rolno – 

spożywczych poszukuje producentów / dostawców warzyw mrożonych. Miejsce dostawy towaru / 
świadczenia usługi: Korea Południowa. Język do komunikacji: angielski. 

 
DARR/111/08/09 

 

Szwajcarska firma poszukuje producentów / dystrybutorów zestawów i akcesoriów do manicure lub 
pedicure (włącznie z pilnikami do paznokci). Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Mellingen, 

Szwajcaria. Język do komunikacji: niemiecki, francuski, włoski, angielski. 
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DARR/112/08/09 

 
Bułgarska firma poszukuje producentów / dostawców amunicji myśliwskiej  ze śrutem o średnicy 1,5 

mm; 1,75 mm; 2 mm. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Karlovo, Bułgaria. Język do 

komunikacji: bułgarski, angielski. 
 

DARR/113/08/09 
 

Koreańska (Korea Płd.) firma, która jest dystrybutorem polskich kosmetyków na rynek koreański jest 

zainteresowana sprowadzeniem galanterii damskiej – tanich toreb damskich (z tworzyw sztucznych, 
nie ze skóry). Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Seul, Korea Południowa. Język do 

komunikacji: angielski. 
 

DARR/114/08/09 
 

Fińska firma poszukuje producentów / dystrybutorów zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia. Miejsce 

dostawy towaru / świadczenia usługi: Finlandia. Język do komunikacji: angielski, niemiecki, fiński. 
 

DARR/115/08/09 
 

Rosyjska firma (spółka z o.o.) zainteresowana jest kupnem 200 – 600 sztuk wyrobów futrzarskich na 

sezon zimowy. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Rosja. Język do komunikacji: polski, 
rosyjski. 

 
DARR/116/08/09 

 

Francuska firma nawiąże współpracę z polskimi hutami, odlewniami w sprawie zaopatrzenia w części 
maszyn do produkcji prostowników, blachy, obróbki metali. Miejsce dostawy towaru / świadczenia 

usługi: Francja. Język do komunikacji: francuski, angielski.  
 

DARR/117/08/09 
 

Meksykańska firma poszukuje producentów / dostawców rur miedzianych oraz rur wykowanych z 

różnych stopów metali. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Meksyk. Język do komunikacji: 
angielski, hiszpański. 

 
DARR/118/08/09 

 

Francuska firma poszukuje podwykonawcy na 2 letni kontrakt w Singapurze. Wykonywanie prac 
pogłębiania w ramach robót budowlanych. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Singapur. 

Język do komunikacji: francuski, angielski. 
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DARR/119/08/09 
 

Amerykańska (USA) firma zajmująca się dystrybucją piór m.in. dla projektantów mody, producentów 

odzieży karnawałowej poszukuje producentów / dostawców piór indyczych. Miejsce dostawy towaru / 
świadczenia usługi: Nowy Jork, USA. Język do komunikacji: angielski. 

 
DARR/120/08/09 

 

Koreańska (Korea Płd.) firma zajmująca się sprowadzaniem i dystrybucją artykułów rolno-
spożywczych, zainteresowana jest importem mięsa wieprzowego z Polski - głównie wędlin 

paczkowanych oraz golonki. Firma planuje zaopatrywanie restauracji, hoteli oraz sieci supermarketów 
LOTTE. Miejsce dostawy towaru / świadczenia usługi: Korea Południowa. 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 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. 
 

 

 
 


