Nr oferty

Treść oferty (summary)

Hiszpańska firma zajmująca się obróbką metali,
specjalizująca się w kotłowniach i produkcji
urządzeń ze stali, aluminium i stali nierdzewnej
dla sektora przemysłowego, obronnego i
BOES20220902006
wiatrowego, poszukuje partnerów
potrzebujących urządzeń dźwigowych i
transportowych, narzędzi, stanowisk testowych i
narzędzi fabrycznych w ramach umowy
handlowej lub outsourcingowej.

Treść oferty (ang)
A Spanish metal fabrication company
specializing in boilerworks and manufacturing
steel, aluminum and stainless steel equipment
working for industrial, defense and wind sector
is looking for partners that need lifting and
transport equipment, tools, test benches and
factory tools under a commercial or outsourcing
agreement.

A Spanish manufacturer specialized in metal
Hiszpański producent specjalizujący się w
components and pieces assembly for the
komponentach metalowych i montażu części dla
elevator industry offers its capabilities. The
przemysłu windowego oferuje swoje usługi,
BOES20220914005
service includes an in-house technical office for
które obejmują biuro techniczne do rozwoju
product development according to the client
produktów zgodnie z życzeniami klienta. Firma
requests. The company is looking for
poszukuje umów o podwykonawstwo.
subcontracting agreements.

BOLV20220905006

Poszukujemy klientów z branży stoczniowej,
remontowej, dźwigowej i dźwigowej, sprzętu
transportowego oraz produkcji konstrukcji
metalowych.

We are looking for clients in shipbuilding, ship
repair, crane and lifting equipment,
transportation equipment and metal
construction production.

Data ważności

02/09/2023

27/09/2023

05/09/2023

Rumuńska firma z międzynarodowym
Romanian company with international
doświadczeniem, produkująca różne konstrukcje
experiences, producing various steel structures,
stalowe, elementy stalowe do zastosowań
steel components for industrial or design
BORO20220914001
przemysłowych lub projektowych poszukuje
application is looking for a manufacturing
kontraktów produkcyjnych. Można zarządzać
contracts. Both custom made limited series and
zarówno niestandardowymi seriami
medium-scale projects can be managed.
limitowanymi, jak i projektami o średniej skali.

15/09/2023

Ta słoweńska mikrofirma specjalizuje się w
A Slovenian micro company, specialized in
odlewach z brązu, mosiądzu i aluminium,
bronze, brass and aluminum castings,
klamkach, przedmiotach dekoracyjnych,
doorknobs, decorative items, statuettes, replicas
statuetkach, replikach i innych produktach na
and other custom order products offers
zamówienie. Firma jest gotowa zaoferować
production of serial or custom-made end
produkcję seryjną lub na zamówienie wyrobów
products via commercial manufacturing
końcowych na podstawie umowy produkcji,
agreement, outsourcing agreement and
umowy outsourcingu i umowy
subcontracting agreement
podwykonawstwa.

16/09/2023

BOSI20220916007

