
CERERE DE OFERTA

Numele firmei Feniks
Adresa Kochow 11B, 08-480 Maciejowice, Poland
Telefon +48 25 682 58 45
Fax +48 25 682 59 45
Mobil - 
E-mail m.niewczas@feniks-agd.pl ; kontakt@feniks-agd.pl 
Adresă site https://www.feniks-agd.pl ; https://netpol-agd.pl 
Persoana de 
contact/Department

Mr. Mateusz Niewczas, import department

Produs (denumire tehnico-
comercială)

Produse  emailate  (vase  emailate  de  bucătărie),  în  special,  și
produse de uz casnic în general (veselă, articole de baie, articole
de curățenie și întreținere, articole decorative, mobilier din plastic
de gradină etc.)

Dimensiune și cantitate, alte 
condiții tehnice

Se negociază direct cu potențialul partener polonez

Condiții contractuale 
specifice (legislație locală 
etc.)

Se negociază direct cu potențialul partener polonez

Condiții de livrare/transport Se negociază direct cu potențialul partener polonez
Condiții de plată Se negociază direct cu potențialul partener polonez

Bonitate și experiență

Poate  fi  verificată  prin  Central  Registration  and  Information  on
Business  din  cadrul  Ministry  of  Economic  Development  and
Technology - Poland
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx 

Propunere de cooperare

Firmele  poloneze  NET-POL  și  Feniks  sunt  interesate  în
identificarea unor producători români capabili să exporte în Polonia
produse emailate de uz casnic (vase de bucătărie emailate).
Firmele sunt distribuitori de bunuri de uz casnic și importă mărfuri
din  toată lumea.  Canalele  lor  de distribuție:  furnizează marfă la
1000 de magazine în Polonia;  lucrează cu lanțurile de magazine
recunoscute  (Metro,  Carrefour  etc.)  din  Polonia;  vând mărfurile
angroștilor polonezi.
Pe  produsele  emailate  au  lucrat  cu  furnizorii  ruși,  dar,  în
circumstanțele  actuale,  nu  mai  sunt  interesați  să  lucreze  cu
aceștia.  De  aceea  au  decis  să  importe  produse  emailate  din
România.  Sunt interesati de producatori români de bunuri  de uz
casnic,  care să livreze produse similare  prezentate  pe website-
urile firmelor lor https://www.feniks-agd.pl și https://netpol-agd.pl 

Relații suplimentare și sprijin
BPCE

Ștefan POROJAN, ministru consilier
Biroul de Promovare Comercial-Economică Varșovia
Ambasada României din Republica Polonă
Adresa: Ul. Fr.Chopina 10, 00-559 Warszawa
Tel: +48 22 628 3000
Mobil: +48 538 397 384
E-mail: varsovia.economic@mae.ro sau
            stefan.porojan@dce.gov.ro 
Website: http://varsovia.mae.ro
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