
Nr oferty Treść oferty (summary) Treść ofert (ang) Data ważności 

 
	BOCY2022072200

1

Cypryjska firma zajmująca się produkcją i 
dystrybucją wysokiej jakości uszczelek z PVC, 
akcesoriów ze sztywnych tworzyw sztucznych 

oraz sztywnych profili wytłaczanych z PVC na 
rynek budowlany poszukuje potencjalnych firm 
(tj. importerów, dystrybutorów, odbiorców) na 
podstawie umowy dostawcy, aby dostarczać i 

dystrybuować produkty firmy w swoich krajach.

A Cypriot company which manufactures and 
distributes quality PVC gaskets, rigid plastics 

accessories and rigid PVC extrusion profiles for 
the construction market is looking for potential 
companies (i.e. importers, distributors, buyers) 

under supplier agreement, to supply and 

distribute company’s products in their countries.

27/07/2023

BOPT20220728009 

Portugalska firma specjalizuje się w precyzyjnej 
obróbce, projektach mechanicznych, rozwoju i 
produkcji przyrządów kontrolnych, narzędzi 

robotycznych oraz części do aparatury 
pozycjonowania do procesów kontroli procesu 
produkcyjnego. Firma używa innowacyjnego 

sprzętu i wysokiej i szybkiej technologii 
precyzyjnej. Firma poszukuje podwykonawstwa i 

umowy produkcyjnej i również umowy 
komercyjnej z partnerami ze znajomością 
inżynierii mechanicznej, samochodowej, 

spożywczej , energetycznej oraz nuklearnej.

A Portuguese company is specialized in 
precision machining, mechanical project, 

development and manufacturing of control jigs, 

robot tools and part positioning apparatus for 
the control of productive processes. The SME 
uses innovative equipment, high and fast 

precision technology. The SME is looking for 
subcontracting or manufacturing agreement 

and is also looking for commercial agency 
agreement with partners with knowledge in 
mechanical engineering, automotive, food, 

power and nuclear industr

28/07/2023

BORO20220704004

Rumuńska firma produkuje części o różnej 

złożoności z różnych materiałów: stali, stali 
nierdzewnej, aluminium, miedzi, tworzyw 

sztucznych (z wyjątkiem żywic i tekstolitu). 
Posiadając nowoczesny park maszynowy, 

oddany do użytku w 2019 roku, firma może 

produkować części dla przemysłu lotniczego, 
motoryzacyjnego i sektora badawczo-

rozwojowego pod specyfikacje klientów. Firma 
może zapewnić usługi projektowe i inżynieryjne 

oraz obróbkę termochemiczną. Firma jest 

zainteresowana podpisaniem umowy 
produkcyjnej, outsourcingowej lub 

podwykonawczej.

A Romanian company produces parts of various 
complexity from different materials: steel, 

stainless steel, aluminum, copper, plastics 
(except resins and textolite). Having modern 

machinery, commissioned in 2019, the company 

can produce parts for aerospace, high-end 
automotive and R&D sectors under customers' 

specifications. The company can provide design 
and engineering services and thermochemical 

treatment. The partnership should be a 

manufacturing, outsourcing, or subcontracting 
agreement.

03/07/2023

BOSI20220726007

Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji 
wszelkiego rodzaju sprężyn oferuje umowy 

produkcyjne partnerom przemysłowym i 
badawczym z UE. Słoweńska firma jest jednym 

z wiodących producentów sprężyn w Słowenii i 
ma 40-letnią tradycję. W oparciu o wieloletnie 
doświadczenie służą fachowym doradztwem i 

pomocą przy innowacyjnych rozwiązaniach. 
Produkty są wytwarzane przy użyciu 

nowoczesnej technologii CNC i testowane przy 
użyciu najbardziej niezawodnego sprzętu 

sterującego.

A Slovenian company specialized in the 

manufacturing of all types of springs is offering 
manufacturing agreements to industry and 

research partners from EU.A Slovenian company 

is one of the leading manufacturers of springs 
in Slovenia and has a 40-year tradition. On the 

basis of many years of experience, they provide 
expert advice and help with innovative 

solutions. The products are manufactured using 

modern CNC technology and tested with the 
most reliable control equipment.

25/07/2023

BRDE20220706011

Agencja handlowa z siedzibą w Niemczech 

reprezentuje dostawców OEM dla branży 
motoryzacyjnej, pierwszego i drugiego poziomu. 

Firma poszukuje producentów siedzeń, 
wytłoczek, smarów syntetycznych lub gumy, 
dużych części z tworzyw sztucznych i innych 

produktów (kompozytów, akumulatorów, 
silników elektrycznych, regulatorów szyb, kamer, 

systemów nawigacji, czujników i systemów 
elektrycznych) w celu  zawarcia umowy 

agencyjnej.

A German established sales agency represents 
suppliers to the automotive OEM, 1st and 2nd 

tiers. They request manufacturers of seat 
structures, stampings, synthetic greases or 

rubber, large plastic parts and other products 
(composites, batteries, electric motors, window 

regulators, cameras, navigation systems, 

sensors and electrical systems) interested in a 
commercial agency agreement. 

05/07/2023


