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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
JNS World Trade
32-007 Zabierzów Bocheński,
Zabierzów Bocheński 512 ,
Polska
Osoba kontaktowa
Maciej Janas
m.janas@jnsworldtrade.eu
Tel: +48 608715101
www.jnsworldtrade.eu

Opis przedmiotu zamówienia
Welcome JNS project was developed on the basis of experience in the diﬀerent
structures of the economy. Bringing together a group of companies from diﬀerent
parts of the world, our goal is to provide new opportunities based on the speciﬁc
needs of our customers. We combine our global insights and experience in the ﬁelds
of trade, ﬁnance and law to provide our customers with innovative business.
Business development for Africa a specially ECOWAS countries. World Trade.
Investments and providing investors.

Nabywcy z zagranicy
Gabon
Czarnogóra
Gwinea Bissau
Gwinea
Gwinea Równikowa
Benin
Polska
Litwa
Zimbabwe
Serbia
Kongo
Mauretania
Nigeria
Senegal
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Togo
Wybrzeże Kości Słoniowej

CPV
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Maszyny rolnicze
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
Druki i produkty podobne
Produkty chemiczne
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów
oprogramowania
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne', 'oświetlenie
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze,
materiały i akcesoria artystyczne
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Załączniki
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Typ oferty
Kooperacja

Termin składania ofert
12.03.2017

Ważna od
13.09.2016

Branże
Doradztwo/consulting/edukacja
Handel
Usługi ﬁnansowe
Ochrona środowiska
Energia i surowce odnawialne
Maszyny dla górnictwa i budownictwa
Maszyny dla metalurgii
Produkcja i przetwórstwo metali
Przetwórstwo spożywcze
Górnictwo i przemysł wydobywczy
Rolnictwo i leśnictwo

Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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